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CENTRES UNIVERSITARIS TECNOCAMPUS AL SALÓ DE L’ENSENYAMENT 2019 

 

TRAMITACIÓ ORDINÀRIA 

PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ: PROCEDIMENT OBERT 

 

Número  

expedient  
133/2018 

 

Descripció 

contracte 
Serveis de disseny, producció, muntatge, desmuntatge i transport de l’estand de 
Tecnocampus al Saló de l’Ensenyament 2019, que tindrà lloc del 20 al 24 de març a la 
Fira de Barcelona, al recinte Montjuïc.  

 

Divisió en lots 

 

 

No 

 

Tipificació 

contracte 

Contracte de serveis. Article 17 LCSP  

 

Pressupost 

base IVA no 

inclòs 

27.000,00 € Quota  

IVA (21%) 

5.670,00 € Pressupost base  

IVA inclòs 

32.670,00€ 

 

Percentatge 

màxim 

modificació  

10% Durada 

inicial 

1 any a partir de la 
formalització del 

contracte 

Possible 

pròrroga 

Sí, una 
pròrroga d’un 
any. 

 

VEC  56.700,00€ Codi CPV  79950000-8  Serveis d’organització d’exposicions, fires i 
congressos. 
39154100-7  Estands d’exposició

 
 

Òrgan de contractació 

 
Direcció general 

 

Òrgan gestor Direcció de serveis i projectes universitaris 

 

Publicació Perfil del contractant  
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS 
DE DISSENY, PRODUCCIÓ, MUNTATGE, DESMUNTATGE I TRANSPORT DE L’ESTAND DELS 
CENTRES UNIVERSITARIS TECNOCAMPUS AL SALÓ DE L’ENSENYAMENT 2019 
 
Expedient número 133/2018 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE  
 
1.1 El present contracte té com a objecte la contractació dels serveis de disseny, producció, 
muntatge, desmuntatge i transport de l’estand dels centres universitaris titularitat de la 
Fundació Tecnocampus per al Saló de I ‘Ensenyament de l'any 2019, que tindrà lloc del 20 al 24 
de març de 2019 a Fira de Barcelona, al recinte Montjuïc. 
 
El contingut concret i les especificacions que s’hauran de seguir en la prestació del servei, així com 
la resta de requeriments amb els que caldrà executar-lo, es detallen en el plec de prescripcions 
tècniques.  
 
1.2. Atesa la naturalesa de les prestacions objecte de contractació, no és pertinent la divisió en 
lots d’aquesta contractació al tractar-se de serveis indivisibles: disseny, producció, muntatge i 
desmuntatge d’un estand i transport de materials. La realització diferenciada d’aquests serveis 
per diferents proveïdors dificultaria la seva correcta execució i afegiria un sobre cost al 
contracte. 
 
1.3. Aquest contracte té naturalesa mixta de subministrament i de serveis. Tanmateix atès que 
la prestació que té mes importància des del punt de vista econòmica és el de serveis, la present 
licitació seguirà les normes establertes per aquest tipus de contracte, d’acord amb allò establert 
en l’article 18 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
1.4. El codi del Vocabulari comú de contractes públics (CPV) que correspon és: 
 79950000-8  Serveis d’organització d’exposicions, fires i congressos. 
 39154100-7  Estands d’exposició 

2. NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE 
 
Les necessitats a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la insuficiència de mitjans per 
part de la Fundació Tecnocampus per tal de dur-lo a terme i la justificació del procediment i dels 
criteris d’adjudicació estan degudament explicitats a l’informe d’inici de contractació que obra 
a l’expedient.  

3. NATURALESA DEL CONTRACTE I LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
3.1. El contracte té naturalesa privada -article 26.1.b) LCSP-, quant a la seva preparació i 
adjudicació, es regirà per aquest plec, el plec de prescripcions tècniques i per les normes 
contingudes en: 

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del  sector públic 
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- El plec de clàusules administratives. 
- El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament general de 

la llei de contractes de les administracions públiques, en tot en que no s’oposi a la LCSP 
- El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, de desenvolupament parcial de la Llei 30/2007.  

 
3.2. El contracte s’ajustarà al contingut d’aquest plec, les clàusules del qual es consideraran part 
integrant del respectiu contracte. 
 
El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres documents 
contractuals de tota índole que puguin tenir aplicació en l’execució de la cosa pactada, no 
eximirà a la persona adjudicatària de l’obligació de complir-los. 
 
La interpretació del contracte i les discrepàncies sobre la seva aplicació, si és el cas, es faran 
tenint en compte en primer lloc el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions 
tècniques d’aquesta licitació, que prevaldran sobre qualsevol altra norma.  
 
3.3. Els efectes i extinció del contracte es regirà per les normes del dret privat excepte tot allò 
que estigui expressament regulat en qualsevol dels documents contractuals.  

4. DURADA DEL CONTRACTE I POSSIBLES PRÒRROGUES 
 
4.1 El termini de durada del contracte és d’un any des de la formalització del contracte.  
 
4.2 El contracte es podrà prorrogar per un any més. En cas de fer-se efectiva correspondrà el 
mateix import d’adjudicació del servei de disseny, producció, muntatge, desmuntatge i 
transport de l’estand per a l’edició del Saló de l’Ensenyament 2020.  
 
En aquest cas, la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a 
l’empresa contractista, sempre que el preavís es faci amb almenys dos mesos d’antelació a 
l’acabament del termini de durada del contracte.  

5. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 
 
5.1 El pressupost base de licitació és de 27.000,00 euros, IVA no inclòs.  
 
5.2. El pressupost anterior es desglossa de la següent manera: 
 

Despeses directes 
Personal, materials, transport i mitjans auxiliars 

25.380€ 

Despeses indirectes    
Benefici industrial (6%) 

1.620€ 

Pressupost base de licitació 27.000€ 
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Per tal de calcular el preu d’adjudicació d’aquest contracte s’ha considerat el preu de mercat 
actual del muntatge d’aquest tipus d’estands en fires similars, així com l’import de les 
contractacions similars pel muntatge de l’estand de Tecnocampus en edicions anteriors del Saló 
de l’Ensenyament. 
 
5.3. Es garantirà crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 
contractació en els pressupostos que s’aprovin per a l’exercici 2019. 
 
5.4 El valor estimat d’aquest contracte és de 56.700 euros (IVA exclòs). Aquest valor estimat de 
la contractació inclou: 

a) L’import del pressupost base de la licitació (27.000€) 
b) L’import de la possible pròrroga anual (27.000€). 
c) L’import de les possibles modificacions, que d’acord amb aquest plec seran d’un màxim 

del 10% del valor inicial del contracte (2.700€).  
 
5.5 En el preu del contracte es consideren incloses totes les despeses que siguin necessàries per 
a la correcta execució del contracte, així com tributs, transport, retirada de residus, maquinària, 
neteja, danys a tercers, aplicació de disposicions legals en matèria de seguretat i salut, i control 
de qualitat. 

6. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 
 
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecte a regulació harmonitzada, 
es durà a terme mitjançant procediment obert, previst a l’article 156 LCSP. 

7. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
 
És òrgan competent per a la present contractació la Direcció General, d’acord amb el que preveu 
l’article 61 LCSP en relació amb l’article 332-1 del Codi civil de Catalunya. 

8. NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA 
 
8.1 Les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la vigència del 
contracte que es licita s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema notificació e-
Notum, d’acord amb la LCSP.   
 
8.2 La notificació electrònica s’entendrà rebutjada a tots els efectes si, un cop acreditada la 
posada a disposició de les persones autoritzades, han transcorregut deu dies naturals sense que 
s’hagi accedit al seu contingut, llevat que, d’ofici o a instància del destinatari, es comprovi la 
impossibilitat tècnica o material d’accedir-hi. 
 
8.2 Les notificacions electròniques s’adreçaran només a les persones autoritzades per part de 
l’empresa licitadora, que haurà d’haver facilitat prèviament el nom i cognoms, NIF, correu 
electrònic, i opcionalment número de telèfon mòbil, de totes les persones autoritzades. 
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8.3 La resta de comunicacions electròniques s’efectuaran per correu electrònic a l’adreça 
facilitada per l’empresa a tal efecte. 

9. CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ 
 
9.1 L’empresa licitadora podrà d’indicar quins documents i dades presentades són, al seu parer, 
susceptibles de ser considerats confidencials en l’annex de confidencialitat de dades i 
documents. 
 
El caràcter de confidencial afecta, entre d’altres, els secrets tècnics o comercials, els aspectes 
confidencials de les ofertes i qualsevol altra informació amb un contingut que es pugui utilitzar 
per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors. 
 
9.2 El deure de confidencialitat de l’òrgan de contractació, així com dels seus serveis 
dependents, no es pot estendre a tot el contingut de l’oferta de l’adjudicatari ni a tot el contingut 
dels informes i documentació que, si s’escau, generi directament o indirectament l’òrgan de 
contractació en el curs del procediment de licitació. Únicament es pot estendre a documents 
que tinguin una difusió restringida, i en cap cas a documents que siguin públicament accessibles. 
 
El deure de confidencialitat tampoc pot impedir la divulgació pública de parts no confidencials 
dels contractes subscrits, com ara, si s’escau, la liquidació, els terminis finals d’execució de 
l’obra, les empreses amb les quals s’ha contractat i subcontractat, i, en tot cas, les parts 
essencials de l’oferta i les modificacions posteriors del contracte, respectant en tot cas el que 
disposa el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016. 
 
9.3 D’acord amb l’article 133.2 de la LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter 
confidencial de la informació a la qual tingui accés amb motiu de l’execució del contracte.  

10. CONDICIONS MÍNIMES PER A LA PARTICIPACIÓ EN LA LICITACIÓ 
 
10.1. Estan facultades per contractar amb la Fundació TecnoCampus les persones físiques o 
jurídiques, espanyoles o estrangeres que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, 
d’acord amb el que estableix l’article 65 de la LCSP; que no estiguin incloses en cap de les 
prohibicions de contractar que es recullen a l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar 
per qualsevol dels mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP; que acreditin la solvència que es 
requereix a l’apartat següent dels presents plecs, que gaudeixin de l’habilitació empresarial o 
professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat o prestació que constitueixi 
l’objecte del contracte; i a més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li 
requereixin a l’empresa contractista determinats requisits relatius a la seva organització, 
destinació dels seus beneficis, sistema de finançament o altres per poder participar en el 
procediment d'adjudicació, aquests s’han d’acreditar per les empreses licitadores. 
 
Així mateix, cal que les prestacions objecte d’aquest contracte estiguin compreses dins de les 
finalitats, objecte o àmbit d’actuació de les empreses licitadores, segons resulti dels seus 
estatuts o regles fundacionals, i s’acrediti degudament. 
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Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar han 
de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció del 
contracte. 

 
10.2. La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita mitjançant 
l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible 
conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o 
document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen la 
seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de 
l’empresa. 
 
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la presentació 
del NIF. 
 
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o 
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en 
els registres professionals o comercials adients del seu Estat membre d’establiment o la 
presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquen a l’annex XI de la 
Directiva 2014/24/UE. 
 
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea ni 
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació d’un informe 
emès  per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del lloc del domicili 
de ’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el 
registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en 
el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte.  
 
10.3. La Fundació TecnoCampus pot contractar amb unions temporals d’empreses (UTE) que es 
constitueixin temporalment a aquest efecte, sense que sigui necessària formalitzar-les en 
escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden 
obligades solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona representant o 
apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es 
derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders 
mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa. 
 
La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció. Les 
empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en licitacions 
públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de trobada de la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es troba dins l’apartat 
“Perfil del licitador”. 
 
10.4. Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels 
documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació durant la 
preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre que es 
garanteixi que la seva participació no falseja la competència. 
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11. SOLVÈNCIA 
 
11.1 Les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que es 
detallen a continuació en els següents apartats. 
 
11.2 Solvència econòmica i financera. Les empreses licitadores hauran d’acreditar la solvència 
econòmica i financera mitjançant una declaració relativa al volum anual de negocis del licitador, 
que referit a l’any de major volum de negocis dels 3 últims conclosos ha de ser almenys d’una 
vegada i mitja el valor estimat del contracte (85.050,00€). L’acreditació es farà mitjançant la 
declaració de l’empresari indicant el volum de negocis global de l’empresa. En tot cas, la 
inscripció al RELI o ROLECE acreditarà les dades que en ell es continguin a efectes de condició de 
solvència econòmica de l’empresari.  
 
11.3 Solvència tècnica i professional. S’acreditarà la solvència tècnica i professional mitjançant 
la presentació de la relació de treballs realitzats per l’empresa licitadora. Es relacionaran treballs 
de característiques similars realitzades en institucions o empreses en els últims tres (3) anys, 
que inclogui imports, dates i destinataris dels serveis, públics o privats. Caldrà acreditar un 
mínim de tres treballs en el període, per un import d’execució acumulat d’almenys 21.000,00€ 
en l’any de major execució. A aquesta relació li seran acompanyats els corresponents certificats 
de bona execució, acreditatius de les obres o treballs realitzats expedits o visats per l’òrgan 
competent quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; o per certificat expedit pel 
subjecte privat, o a falta d’aquest darrer, per declaració responsable del licitador.  

 

Descripció detallada del servei Entitat 
adjudicatària 

Data 
adjudicació 

Import 
adjudicació 

    

    

 
Els licitadors només hauran d’aportar la documentació que acredita la solvència si són proposats 
com a adjudicataris. 

12. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ. 
 
12.1 Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes 
en tres sobres, en el termini màxim que s’assenyali a l’anunci de la licitació, mitjançant l’eina de 
Sobre Digital accessible a l’adreça web següent:   
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&k
eyword=Tecnocampus&idCap=30607821&ambit  
 
12.2 Un cop accedeixi a través d’aquest enllaç a l’eina web de Sobre Digital, les empreses 
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebrà un 
missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta. 
 
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de 
l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=Tecnocampus&idCap=30607821&ambit
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=Tecnocampus&idCap=30607821&ambit
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l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC per a 
rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM. 
 
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que 
l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per 
presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. 
 
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses 
licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic 
en els sobres corresponents. L’empresa licitadora pot preparar i enviar aquesta documentació 
de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta. 
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que 
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la 
licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està xifrada). 
Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la 
documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la 
mateixa paraula clau, la qual ha de custodiar l’empresa licitadora. Cal tenir en compte la 
importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots 
els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen 
(l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles 
per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut. 
 
La Fundació demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en 
el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web de Sobre 
Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. 
 
Quan les empreses licitadores  introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de 
la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la 
inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte 
d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes. 
 
Les empreses licitadores hauran d’introduir la paraula clau 24 hores després de finalitzat el 
termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir 72 hores abans de l’obertura del 
primer sobre xifrat. 
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al 
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre 
Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per 
part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot 
el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de 
la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la 
paraula clau. 
 
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la 
conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. 
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En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de 
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació de 
les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentació 
d’ofertes. 
 
D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP, 
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de Sobre Digital es podrà fer en dues fases, 
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de 
presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a 
tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en 
un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini 
de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada. 
 
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta 
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta 
digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que 
configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no 
manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) 
per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la 
coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases. 
 
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte. 
 
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa 
o codi nociu ja que en cas contrari no es podran obrir els documents. Així, és obligació de les 
empreses licitadores passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les 
seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que la Fundació no pugui accedir al 
contingut d’aquests. 
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o 
sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en 
funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la 
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat 
d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents 
imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la Mesa acordarà l’exclusió de l’empresa. 
 
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics 
presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de 
necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. 
En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no variar-
ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels 
documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en 
l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia 
no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre 
Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les 
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empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop 
finalitzat el termini de presentació. 
 
12.3 Les empreses licitadores podran presentar, en suport físic electrònic, una còpia de 
seguretat dels documents electrònics presentats. Es recomana incloure-la amb les advertències 
assenyalades. 
 
Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben 
disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública, a l’adreça web següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xh
tml 
 
D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents: pdf. 
  
Les empreses licitadores podran sol·licitar a l’òrgan de contractació informació addicional sobre 
els plecs i demés documentació complementària, el qual la facilitarà almenys 6 dies abans de 
què finalitzi el termini fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys 
10 dies abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions. 
 
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan de 
contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentació, 
a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai virtual de la licitació. 
Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través del tauler esmentat, 
residenciat en el perfil de contractant de l’òrgan. 
 
12.4. Les proposicions són secretes fins al moment de l'obertura de sobres, i la seva presentació 
implica l’acceptació incondicionada per part del licitador del contingut dels plecs, així com 
l’autorització a l’òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic 
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i 
empreses classificades del sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat 
membre de la Unió Europea. 
 
12.5. Les empreses licitadores han de presentar la documentació exigible i la seva oferta en tres 
sobres tancats (A, B i C), identificats i signats per qui licita o per la persona que representa a 
l’empresa, tot indicant el nom i cognoms o raó social, respectivament. Així mateix, en cada sobre 
cal precisar la licitació a què concorren i ha d’incloure un índex amb el seu contingut. 

13. CONTINGUT DELS SOBRES 
  
13.1. Contingut del sobre “A”, de documentació general. 
 
a) Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 
Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de contractació (DEUC), el 
qual s’adjunta com a annex a aquest plec, mitjançant el qual declara el següent: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml
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- Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte 

social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària del DEUC té la 
deguda representació per presentar la proposició i el DEUC; 

- Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, 
de conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec; 

- Que no està incursa en prohibició de contractar; 
- Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es poden 

acreditar mitjançant el DEUC. 
 
Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les persones 
autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de correu 
electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos de les 
notificacions, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. Per tal de garantir la recepció de 
les notificacions electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-
les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les 
posades a disposició. Aquestes dades s’han d’incloure en l’apartat relatiu a “persona o persones 
de contacte” de la Part II.A del DEUC. 
 
A més, l’empresa licitadora indicarà en el DEUC, si escau, la informació relativa a la persona o 
les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. El DEUC s’ha de presentar 
signat electrònicament per la persona o les persones que tenen la deguda representació de 
l’empresa per presentar la proposició. 
 
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una unió 
temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, 
capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat. A més del DEUC, han d’aportar un document 
on consti el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar 
adjudicatàries del contracte. 
 
En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de 
conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure 
subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i s’ha de presentar altre DEUC 
separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o que tingui intenció 
de subcontractar. 
 
Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la 
Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge electrònic 
de documents o un sistema de prequalificació, d’accés gratuït, només han de facilitar en cada 
part del DEUC la informació que no figuri en aquestes bases. Així, les empreses inscrites en el 
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya o en el Registre 
oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, només estan obligades a indicar en 
el DEUC la informació que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o 
actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informació necessària 
que permeti a l’òrgan de contractació, si escau, accedir als documents o certificats justificatius 
corresponents. 
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L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest plec 
el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui 
recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat la millor oferta, amb caràcter previ a 
l’adjudicació. 
 
Tanmateix, l’òrgan de contractació o la Mesa de contractació podrà demanar a l’empresa 
licitadora que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment 
dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat del 
DEUC o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del procediment. No obstant això, 
l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el Registre oficial de licitadors i empreses 
classificades del sector públic o que figuri en una base de dades nacional d’un Estat membre de 
la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius o altra 
prova documental de les dades inscrites en aquests registres. 
 
b) Annex de protecció de principis ètics i regles de conducta 
 
c) Si escau, annex de declaració de confidencialitat de dades i documents. 
 
13.2. Contingut del sobre “B”, oferta tècnica  
El sobre B ha d’incloure tota la documentació de l’oferta relativa a aquells criteris d’adjudicació 
que s’avaluïn mitjançant un judici de valor. Aquesta documentació serà presentada mitjançant 
una memòria explicativa que ha d’incloure els següents apartats: 

a) Projecte de producció i planificació del muntatge i desmuntatge de l’estand: 
a. Característiques tècniques de l’estand. 
b. Planificació de muntatge i desmuntatge. 
c. Servei de manteniment de l’estand durant la celebració del Saló. 

b) Mesures mediambientals. 
c) Millores.  

 
El sobre B no pot incloure cap informació relativa als criteris avaluables de forma automàtica. La 
inclusió en el sobre B de l’oferta econòmica, així com de qualsevol informació de l’oferta de 
caràcter rellevant avaluable de forma automàtica i que, per tant, s’ha d’incloure en el sobre C, 
comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora, quan es vulneri el secret de les ofertes o el deure 
de no tenir coneixement del contingut de la documentació relativa als criteris de valoració 
objectiva abans de la relativa als criteris de valoració subjectiva. 
 
13.3. Contingut del sobre “C”, oferta econòmica 
El sobre “C” ha d’incloure l’oferta econòmica d’acord amb el model de l’annex model d’oferta 
econòmica d’aquest plec i com a plantilla inclosa en l’eina de Sobre Digital. 
 
No s’acceptaran les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o esmenes que 
no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les. 
 
A través de l’eina de Sobre Digital l’empresa haurà de signar el document “resum” de les seves 
ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut, amb 
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la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest document conté les 
empremtes electròniques de tots els documents que la composen. 

14. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT 
  
14.1. Amb anterioritat a la celebració de l'acte d'obertura del sobre B, la mesa de contractació 
es reunirà en sessió privada per examinar i qualificar, la validesa formal dels documents 
continguts en el sobre A, i acordarà l'admissió dels licitadors la documentació dels quals sigui 
completa i reuneixi tots els requisits exigits. 
 
En el cas que hi hagin licitadors la documentació dels quals s'hagi presentat amb defectes o 
omissions esmenables es comunicarà als interessats, els quals hauran de corregir o esmenar els 
defectes en un termini màxim de 3 dies hàbils. Si no ho fan així quedaran definitivament exclosos 
del procediment de contractació. 
 
La mesa de contractació, un cop qualificada la documentació i esmenats els defectes o omissions 
de la documentació, determinarà les empreses que s'ajusten als criteris de selecció amb 
pronunciament exprés dels admesos, els rebutjats i les causes del rebuig.  
 
D’acord amb l’article 95 de la LCSP la Mesa podrà sol·licitar a les empreses licitadores els 
aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o requerir-les perquè en 
presentin de complementaris, les quals, de conformitat amb l’article 22 del RGLCAP, disposaran 
d’un termini de cinc dies naturals sense que puguin presentar-se després de declarades admeses 
les ofertes. Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat 
que a aquest efecte té l’eina de Sobre Digital. 
 
14.2. La mesa de contractació, en el lloc, la data i l’hora assenyalats en l’anunci de licitació, 
comunicarà el nombre de proposicions presentades i el nom dels licitadors, així com el resultat 
de la qualificació dels documents presentats en el sobre A amb expressió de les proposicions 
admeses, de les rebutjades i les causes del rebuig. Seguidament es procedirà a l'obertura del 
sobre B, lliurant la documentació continguda en l’esmentat sobre a l’òrgan encarregat de la seva 
valoració. Quedaran excloses de la licitació les propostes que presentin dins del sobre B dades 
que permetin conèixer el contingut del sobre C. 
 
14.3. La mesa de contractació, en el lloc, la data i l’hora assenyalats en l’anunci de licitació, en 
un acte públic, donarà a conèixer la valoració assignada als criteris dependents d’un judici de 
valor. Seguidament es procedirà a l'obertura del sobre C, el contingut del qual es farà públic en 
el mateix acte. La documentació dels sobres C es lliurarà a l’òrgan encarregat de la seva 
valoració.  
 
La mesa de contractació procedirà al rebuig motivat de les proposicions que no tinguin un 
concordança amb la documentació examinada i admesa, o excedeixin del pressupost base de 
licitació, o variïn substancialment el model establert, o comportin un error manifest en l'import 
de la proposició, o el licitador hagi reconegut que la seva proposta té algun error o alguna 
inconsistència que la facin inviable. 
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14.4. En tots els actes públics d’obertura de sobres, la mesa de contractació, invitarà als 
assistents per tal que manifestin els dubtes o demanin explicacions i per tal que exposin les 
observacions o reserves oportunes contra l'acte celebrat. La mesa aclarirà i contestarà els 
dubtes o explicacions que s'hagin demanat. En cas de que es facin observacions o reserves 
contra l'acte celebrat, comunicarà a les persones que les hagin fet que hauran de formular-les 
per escrit en un termini màxim de 2 dies hàbils següents al de l'acte d'obertura de proposicions. 
L'òrgan de contractació, amb l’informe previ de la mesa, resoldrà de forma expressa totes les 
reclamacions o reserves sobre l'acte d'obertura de proposicions que s'hagin presentat per escrit. 
 
14.5. En tots els actes públics d’obertura de sobres, en cas de que la mesa de contractació hagi 
de sol·licitar aclariments o documentació complementària ho comunicarà per correu electrònic 
als interessats per tal que en un termini màxim de 5 dies naturals aportin aquesta documentació. 
 
14.6. La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular 
la seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri 
necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. Les 
proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració. També podrà 
requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la prestació, a les 
organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual correspongui l’objecte del contracte, 
a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la igualtat de gènere i a altres 
organitzacions per verificar les consideracions socials i ambientals. 
 
14.7. La mesa de contractació, una vegada elaborat l'informe tècnic corresponent i valorats els 
criteris d'adjudicació del present procediment, farà la corresponent proposta de classificació 
decreixent de les propostes a l'òrgan de contractació. 

15. MESA DE CONTRACTACIÓ 
 
15.1 La mesa de contractació serà l’òrgan competent per efectuar la valoració de les ofertes i 
qualificar la documentació administrativa, d’acord amb el que preveu l’article 326 de la LCSP i 
les disposicions de desplegament.  
 
La Mesa de Contractació estarà constituïda pels següents membres: 
 

 President: Director general de la Fundació o persona en qui delegui. 

 Secretari: Cap de Secretaria General. 

 Vocals: 
o Directora de Secretaria General i Recursos Humans. 
o Directora de serveis i projectes acadèmics. 
o Directora d’Administració i finances. 
o Cap de servei d’atenció a la comunitat universitària. 
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16. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES 
 
16.1 Els criteris de valoració de les ofertes presentades són els que s’indiquen a continuació: 
 
Criteris avaluables mitjançant fórmula automàtica (55 punts):  
 

Criteri de puntuació Puntuació màxima 

 
Oferta econòmica 
A l’oferta econòmica que no presenti un valor anormal o 
desproporcionat, se li atorgarà la màxima puntuació possible. A la 
resta d’ofertes s’atorgarà la puntuació que correspongui d’acord 
amb la fórmula següent: 
 
P=55 x (Preu de l’oferta més baixa/preu de l’oferta que es puntua). 
 

 
55 punts 

 
Criteris avaluables mitjançant judici de valor (45 punts)  
 

Criteri de puntuació Puntuació màxima 

 
Memòria tècnica dels treballs 
Qualitat tècnica general del projecte de producció de l’estand i 
planificació del muntatge i desmuntatge.  

 Característiques tècniques de l’estand, segons els requisits 
detallats en el plec de prescripcions tècniques. Es valorarà 
que la proposta incorpori els termes i condicions descrits 
en el plec de prescripcions tècniques, així com la qualitat i 
durabilitat dels materials i la possibilitat de reaprofitar-los 
en properes edicions. Fins a 30,5 punts. 

 Planificació de muntatge i desmuntatge. Es valorarà el 
grau de planificació i detall en el calendari de treball i 
l’especificació de les tasques diàries. Fins a 6 punts. 

 Descripció detallada del servei de manteniment de 
l’estand durant la celebració de l’esdeveniment. Previsió 
de la resolució de possibles imprevistos i incidències, i el 
marge de correcció per tal d’assegurar la correcta 
execució del servei. Detall del temps de resposta i 
corresponent justificació de tasques d’arranjament i 
substitucions d’elements i equipaments. Fins a 3 punts. 
 

 
39,5 punts 

 
Mesures mediambientals 
Es valorarà totes aquelles mesures que impliquin una major 
eficiència energètica o directament un menor consum dels fluids 
bàsics de subministrament: electricitat, gas natural, aigua, etc. Es 

 
3 punts 
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presentaran els certificats i les característiques d’aquests 
productes o sistemes on quedi demostrat aquest estalvi o major 
eficiència per reduir els consums d’aquests subministraments. 
També es valorarà totes aquelles actuacions dirigides a la reducció 
de residus de materials de la construcció o la utilització de 
materials fàcilment reciclables o fins i tot, reutilitzables.  
 

 
Altres millores 
Millores relacionades directament amb l’objecte del contracte i 
que el licitador podrà presentar voluntàriament sense cap cost per 
la Fundació Tecnocampus, les quals hauran d’estar detallades 
expressament i quantificades econòmicament. Es valoraran, entre 
d’altres, les millores relacionades amb equipaments audiovisuals i 
amb la incorporació de qualsevol altre element o material que 
millori l’aspecte o la qualitat de l’estand, que el faci més atractiu i 
possibiliti una millor promoció de Tecnocampus. 
  

 

2,5 punts 

 
16.2 Un cop realitzades les valoracions anteriors, cada oferta haurà rebut una puntuació global, 
que vindrà determinada per la suma de les puntuacions en els apartats Criteris que depenen 
d’un judici de valor i Criteris avaluables de forma automàtica. Es considerarà com a millor oferta 
la que hagi obtingut una puntuació més elevada.  
 
16.3 Ofertes anormals o desproporcionades. Aquelles ofertes que siguin inferiors en un 15% 
respecte a la mitjana de les ofertes presentades poden considerar-se anòmals o 
desproporcionades, així com aquelles que incloguin un preu inferior als costos salarials mínims 
per categoria professional segons el conveni laboral vigent. Si havent donat audiència al licitador 
aquest no justifica la viabilitat del contracte, quedarà fora de la licitació.  

17. ADJUDICACIÓ 
  
17.1. El secretari o secretària de la mesa de contractació, tenint en compte la proposta 
d’adjudicació elevada per la Mesa de contractació o, en el seu defecte, pels responsables tècnics 
del contracte, requerirà al licitador perquè, dintre del termini de 10 dies hàbils comptats des de 
l’endemà de la recepció del requeriment, presenti la documentació  a què es fa esment a 
continuació. 
 
Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM. 
 
L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té 
l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’enviarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces 
assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què 
accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent. 
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1.a) Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el 
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE) o en una llista oficial 
d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió: 
 

- Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat 
jurídica. 
- Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones 
signants de les ofertes: 

- Document públic d'apoderament, degudament inscrit en el registre públic 
corresponent. 

- NIF de l’apoderat. 
- Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència o del 
certificat de classificació corresponent. 
- Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat 
i de gestió mediambiental. 
- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a 
dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP. 
- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que 
s’estableix aquest plec, excepte en el cas que la garantia es constitueixi mitjançant la 
retenció sobre el preu. 
- Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es 
determini en aquest plec. 

 
1.b) Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el Registre 
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE) o en una llista oficial 
d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió: 

 
- Si s’escau, documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de 
solvència o del certificat de classificació corresponent, d’acord amb el que s’especifica al 
present plec, només en el cas que l’acreditació de la solvència no es pugui extreure de les 
dades que consten en el RELI o ROLECE. 
- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a 
dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP. 
- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que 
s’estableix en aquest plec. 
- Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es 
determini en aquest plec. 

 
En cas que la informació que contingui el RELI o el ROLECE no estigui actualitzada en el 
moment de la presentació de la documentació, cal aportar la documentació necessària 
per a acreditar la situació actual de l’empresa inscrita. 

 
17.2. La mesa de contractació qualificarà la documentació presentada per l’empresa licitadora 
que hagi presentat l’oferta. 
 



 
 
 

 

 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE DISSENY, 

PRODUCCIÓ, MUNTATGE, DESMUNTATGE I TRANSPORT DE L’ESTAND DELS CENTRES UNIVERSITARIS TECNOCAMPUS 

AL SALÓ DE L’ENSENYAMENT 2019 

EXPEDIENT NÚMERO 133/2018 

Pàgina 19 de 30 

 

Si la mesa de contractació observa que en la documentació presentada hi ha defectes o errors 
de caràcter esmenable, ho comunicarà a les empreses afectades perquè els corregeixin o 
esmenin en el termini màxim de 3 dies hàbils. 
 
Les sol·licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té 
l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces 
assenyalades per l’empresa licitadora en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què 
accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent. 
 
Aquestes peticions d’esmena es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a 
través de l’e-NOTUM. 
 
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini 
assenyalat, o bé en el termini per esmenar que doni la mesa de contractació, s’entendrà que 
l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta.  
 
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en la declaració 
responsable inicial o en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar 
amb el sector públic prevista en l’article 71.1.e de la LCSP. 
 
17.3. Un cop presentada la documentació requerida, l’òrgan de contractació acordarà 
l’adjudicació del contracte a l’empresa proposada com a adjudicatària, dins del termini de cinc 
dies hàbils següents a la recepció de dita documentació. 
 
17.4. L'adjudicació haurà de ser motivada, s’ha de notificar als candidats o licitadors mitjançant 
notificació electrònica a través de l’e-NOTUM i s’ha de publicar en el perfil del contractant dins 
del termini de 15 dies, indicant el termini en què s’haurà de procedir a la formalització del 
contracte. 
 
A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic –i, en cas que s’hagi informat, al 
telèfon mòbil– que l’empresa licitadora hagi designat en presentar la seva proposició, un avís de 
la posada a disposició de la notificació. Així mateix, el correu electrònic contindrà l’enllaç per 
accedir-hi.    

18. GARANTIA  
 
18.1 Amb caràcter general i de conformitat amb el que estableix l’article 106 de la LCSP, no s’exigeix 
garantia provisional.  
 
18.2 La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més 
avantatjosa serà la corresponent al 5% de l’import del pressupost d’adjudicació (IVA exclòs).  
 
D’acord amb l’article 108  de la LCSP, en concordança amb l’article 8.b) del Decret Llei 3/2016, de 
31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, la garantia definitiva es podrà 
prestar mitjançant qualsevol de les formes següents: 
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 En efectiu o en valors de deute públic.  
 Aval prestat per algun dels bancs, caixes d'estalvis, cooperatives de crèdit, establiments 

financers de crèdit i societats de garantia recíproca. 
 Contracte d'assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada per operar al ram. 
 
18.2 L’acreditació de la constitució de garantia definitiva podrà fer-se a través de mitjans 
electrònics. 
 
18.3 Un cop hagi complert el contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi ha 
responsabilitats que hagin d’exercir-se sobre la garantia definitiva, s’ha de dictar l’acord de 
devolució de la garantia definitiva, previ informe favorable del responsable del contracte. La 
garantia definitiva es retornarà durant els següents dos mesos des de la finalització del 
contracte, de conformitat amb l’establert en aquest PCAP. 

19. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
Amb la formalització del contracte aquest quedarà perfeccionat. La formalització del contracte 
en document privat s’efectuarà dins dels cinc (5) dies hàbils a comptar des de l’endemà de la 
recepció  de la notificació d’adjudicació. La persona contractista podrà sol·licitar que el contracte 
s’elevi a escriptura pública, corrent al seu càrrec les corresponents despeses. 
 
La formalització del contracte es publicarà, juntament amb el corresponent contracte, en el 
perfil de contractant, en un màxim de 15 dies. 

20. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
20.1 Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació podrà introduir modificacions en 

el mateix, sempre que durant el muntatge de l’estand sorgeixi la necessitat de contractar 

subministraments o serveis relacionats amb el muntatge, que siguin necessaris per a completar-

lo i que no s’hagin pogut preveure en el moment de redactar el plec de prescripcions tècniques.  

20.2 Les possibles modificacions contractuals, en el seu conjunt, poden arribar a ser de fins el 

10% del preu inicial del contracte.  

21. RÈGIM DE PAGAMENT   
  
21.1. El pagament dels serveis efectivament realitzats es farà prèvia presentació de la factura 
amb els requisits reglamentaris establerts i d’acord amb els preus oferts per qui resulti 
adjudicatari davant del Registre General de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, 
Avinguda Ernest Lluch, 32 08302 de Mataró (Edifici TCM1), o a l’Oficina Virtual d’atenció al 
Proveïdor (OVAP) a través de la web de Tecnocampus www.tecnocampus.cat a l’espai “La 
Institució” per factures en format digital (PDF). 
 
La factura serà degudament conformada pels serveis competents de la Fundació Tecnocampus 
Mataró- Maresme i abonada dintre dels terminis legalment establerts. 

http://www.tecnocampus.cat/
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D’acord amb la Llei 25 /2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del 
registre comptable de factures en el sector públic, els proveïdors podran remetre factures 
electròniques a la Fundació Tecnocampus Mataró Maresme.  
 
Estaran obligats a l’ús de la factura electrònica les entitats que determina la Llei 25/2013, i la 
seva presentació es farà a través de les plataformes e-FAC, mitjançant l’adreça de correu 
electrònic hubfact@aoc.cat, o a l’accés a l’Oficina Virtual d’atenció al Proveïdor (OVAP) a través 
de la web de Tecnocampus www.tecnocampus.cat a l’espai “La Institució”.  
 
21.2 A efectes del previst a l’article 4.2 de la Llei de 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, la data 
d’entrada en el Registre General de la factura es considerarà la data de prestació dels serveis, i 
a partir d’aquest moment la Fundació Tecnocampus disposarà d’un termini  màxim de trenta 
dies naturals per tal de verificar la conformitat dels béns o dels serveis amb el que disposen els 
plecs i el contracte. 
 
21.3. Realitzada la conformitat o transcorregut el termini màxim de 30 dies, s’iniciarà el còmput 
del termini de 30 dies per al pagament. 

22. REVISIÓ DE PREUS 
 
D’acord amb el previst a l’article 103 de la LCSP, no procedeix la revisió de preus en el present 
contracte. 

23. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI 
 
23.1 L’empresa adjudicatària restarà obligada al compliment de les disposicions vigents en 
matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d'integració social de les 
persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal i de protecció de dades 
personals. L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de 
conformitat amb el conveni col·lectiu aplicable. 
 
23.2 L’empresa adjudicatària és responsables  de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi 
i dels serveis realitzats, així com de les conseqüències que es derivin per la Fundació 
TecnoCampus o per a terceres persones dels errors, omissions, mètodes inadequats o 
conclusions incorrectes en l’execució del contracte.  
 
23.3 L’empresa adjudicatària cedirà a la Fundació TecnoCampus el dret de propietat intel·lectual 
o industrial quan es tracti de serveis l’objecte dels quals sigui el desenvolupament i la posada a 
disposició de productes protegits per un dret de propietat intel·lectual o industrial.  
 
23.4 L’adjudicatari es fa càrrec de les despeses de transport i de personal, i qualsevol altre que 
li sigui imputable d’acord amb la legislació vigent.  
 

mailto:hubfact@aoc.cat
http://www.tecnocampus.cat/
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23.5 L’adjudicatari s’obliga a cedir a la Fundació Tecnocampus, en exclusivitat tots els drets 
d’explotació de la propietat intel·lectual, en totes les modalitats d’explotació, per a tot el món i 
per tot el temps de durada dels mateixos. 

24. CONDICIÓ ESPECIAL D’ EXECUCIÓ 
 
L’empresa adjudicatària té l’obligació de complir durant tot el període d’ execució del contracte, 
les normes i condicions establertes en el conveni col·lectiu d’ aplicació. 

25. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
El contractista s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa vigent en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal. A l’efecte, en el moment de la formalització 
del corresponent contracte, es signarà també el contracte d’accés a dades de caràcter personal 
que s’acompanya com a “ANNEX PROTECCIÓ DE DADES”. 

26. COORDINACIÓ EMPRESARIAL 
 
26.1 L’empresa adjudicatària resta obligada a executar les mesures derivades de la Llei 31/1995, 
de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i el seu desenvolupament normatiu en allò 
que li sigui d’aplicació.  
 
26.2 En cas de que l’execució del contracte suposi la intervenció del contractista amb mitjans 
personals o tècnics (equips de treball, materials, etc.) a les dependències de TecnoCampus, el 
contractista restarà obligat a elaborar i trametre electrònicament tota la documentació 
corresponent a la Coordinació d’Activitats Empresarials mitjançant l’aplicació informàtica 
facilitada per TecnoCampus (actualment e-Coordina). 

27. CESSIÓ 
 
El contractista solament podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del contracte, 
mitjançant l’autorització prèvia i expressa de la Fundació TecnoCampus i de conformitat amb els 
requisits assenyalats a l’article 214 de la LCSP. 

28. SUBCONTRACTACIÓ  
 
Es podran subcontractar, si és necessari, les següents tasques: lloguer de mobiliari; retolació, 
transport i servei de neteja, reservant la resta a l’execució pròpia de l’adjudicatari per tal 
d’assegurar-se uns mínims de qualitat del servei i subministrament prestats pel licitador 
seleccionat segons els criteris de solvència.  
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29. PENALITZACIONS 
 
29.1 Amb independència de l’obligació d’indemnitzar per danys i perjudicis que, en el seu cas, 
s’originin, la Fundació Tecnocampus podrà aplicar les penalitzacions següents: 

a) Incompliments molt greus: l’import de cada penalització s’establirà en funció del 
perjudici i podrà representar fins a un 10% de l’import total del contracte. 

b) Incompliments greus: l’import de cada penalització s’establirà en funció del perjudici i 
podrà representar fins a un 5% de l’import total del contracte. 

c) Incompliments lleus: l’import de cada penalització s’establirà en funció del perjudici i 
podrà representar fins  a  un 2% de l’import total del contracte. 

 
29.2 Són incompliments molt greus: 

- L’incompliment del termini de lliurament i muntatge de l’estand. 
- La paralització total i absoluta de l’execució de les prestacions objecte d’aquest 

contracte. 
- La resistència als requeriments efectuats per la Fundació Tecnocampus Mataró-

Maresme, o la seva inobservança, quan produeixi un perjudici molt greu en 
l’execució del contracte. 

- El falsejament de les prestacions consignades per al contractista en el document de 
cobrament. 

- La comissió de dos incompliments greus. 
 
29.3 Són incompliments greus: 

- La resistència als requeriments efectuats per la Fundació Tecnocampus Mataró-
Maresme, o la seva inobservança, quan no produeixi un perjudici molt greu en 
l’execució del contracte. 

- La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present plec i en les 
disposicions d’execució del contracte. 

- La comissió de dos incompliments lleus. 
 
29.4 Són incompliments lleus: 

- La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present plec i en les 
disposicions d’execució del contracte, que no constitueixin una falta greu. 

30. CLÀUSULA LINGÜÍSTICA 
 
L’empresa adjudicatària del contracte ha d’emprar el català en els rètols, publicacions, avisos i 
altres comunicacions de caràcter general que tinguin una relació directa amb l’execució de les 
prestacions objecte del contracte; tot això, d’acord amb les regulacions contingudes a la Llei 
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.        

31. CAUSES DE RESOLUCIÓ 
 
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i 313 de la LCSP, les 
següents: 
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a) No disposar en la data d’inici del contracte dels mitjans especificats en els plecs que regeixen 
la present contractació. 

b) La manifesta incapacitat o negligència tècnica provada amb referència concreta a la prestació 
del servei. 

c) L’abandó en la prestació del servei. 
d) L’ incompliment per part del contractista de qualsevol de les obligacions contingudes a 

l’apartat 2 de l’Annex sobre principis ètics i regles de conducta. 
e) L’ incompliment de qualsevol obligació contractual essencial.  

 
 

A Mataró, novembre de 2018. 
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ANNEX DE DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT DE DADES I DOCUMENTS 

 

El senyor/a ............................................................. com apoderat/ada de l’empresa 

....................................... declara sota la seva responsabilitat que l’empresa a la qual 

representa, com a licitadora del contracte ........................ 

 

DECLARA 

 

Que els documents i dades presentades en el sobre ......... (1, 2 segons correspongui) que 

considera de caràcter confidencial són els que a continuació es relacionen: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________. 

 

I, perquè consti, signo aquesta declaració responsable. 

 

 

(lloc i data ) 

 

 

Signatura de l’apoderat 
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ANNEX DE PROTECCIÓ DE DADES 

 

 

- Tipus de dades de caràcter personal que tractarà l’encarregat del tractament:  

- Finalitat del tractament  de dades de caràcter personal:  

- Durada del tractament de dades de caràcter personal: 

 

Obligacions de l’encarregat del tractament: 

L'encarregat del tractament complirà amb les següents obligacions en relació a les dades de 

caràcter personal a les que tingui accés i que tracti per compte del Tecnocampus: 

 

1) Mantindrà les dades personals en confidencialitat i adoptarà les mesures adequades per 

garantir-ne la confidencialitat. 

2) Tractarà les dades personals únicament seguint instruccions documentades del 

responsable del tractament, tret que hi estigui obligat en virtut del dret aplicable al qual 

està subjecte l'encarregat. En aquest cas, l'encarregat del tractament haurà d’informar 

el responsable d'aquesta exigència legal prèvia al tractament, tret que aquest dret ho 

prohibeixi per raons importants d'interès públic.  

3) Garantirà que les persones autoritzades per tractar dades personals s'han compromès 

a respectar-ne la confidencialitat o estan subjectes a una obligació de confidencialitat 

de naturalesa estatutària.  

4) Prendrà totes les mesures de seguretat necessàries, en funció de la naturalesa de les 

dades tractades, de conformitat amb l'article 32 del Reglament REGLAMENT (UE) 

2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la 

protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 

circulació d'aquestes dades, i en particular les següents: 

(i) Establir mecanismes per a la seudonimització i el xifrat de dades personals,  

(ii) Garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència permanents 

dels sistemes i dels serveis de tractament, 

(iii) Garantir la capacitat de restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de 

manera ràpida, en cas d'incident físic o tècnic,  

(iv) Establir un procés per verificar, avaluar i valorar regularment l'eficàcia de les 

mesures tècniques i organitzatives establertes per garantir la seguretat del 

tractament de les dades.   
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5) Col·laborarà amb el responsable del tractament sempre que sigui possible, d’acord amb 

la naturalesa del tractament i mitjançant les mesures tècniques i organitzatives 

adequades, sempre que sigui possible, perquè aquest pugui complir amb l’obligació de 

respondre les sol·licituds que tinguin per objecte l'exercici dels drets dels interessats pel 

que fa al tractament de les seves dades personals.  

6) Ajudarà el responsable a garantir el compliment de les obligacions que li són aplicables 

en virtut del Reglament (UE) 2016/679, tenint en compte la naturalesa del tractament i 

la informació a disposició de l'encarregat.  

7) A elecció del responsable, suprimirà o retornarà totes les dades personals, una vegada 

finalitzada la prestació dels serveis de tractament, i suprimirà les còpies existents, tret 

que sigui necessari conservar les dades personals en virtut del dret aplicable.  

8) Posarà a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar que 

compleix les obligacions que estableix aquest Annex.  

9) Permetrà i contribuirà a la realització d’auditories, incloses inspeccions, per part del 

responsable o d’un altre auditor autoritzat per aquest responsable.  

 

 

 

 (Lloc, data, signatura i segell) 
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ANNEX DE PROTECCIÓ DE PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA 

 

1.‐ Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta èticament exemplar i actuaran per evitar 

la corrupció en qualsevol de totes les seves possibles formes. 

 

2.‐ En aquest sentit –i al marge d’aquells altres deures vinculats al principi d’actuació esmentat en el 

punt anterior, derivats dels principis ètics i de les regles de conducta als quals els licitadors i els 

contractistes han d’adequar la seva activitat‐ assumeixen particularment les obligacions següents: 

 

a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de conflicte 
d’interessos. 

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en 
l’adjudicació del contracte. 

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a 
aquells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social. 

d) No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i 
de lliure concurrència. 

e) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
f) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i abstenir‐se de 

realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o 
falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència 
fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació 
d’ofertes, etc.). Així mateix, denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats 
i relacionats amb la licitació o el contracte dels quals tingués coneixement. 

g) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per obtenir, 
directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi. 

h) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les 
professions corresponents a les prestacions contractades. 

i) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats. 

j) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infracció de 
les obligacions contingudes en aquesta clàusula. 

k) No realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de països elaborada 
per les Institucions europees o, en el seu defecte, l’Estat espanyol, i que siguin considerades 
delictives, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de capitals, frau 
fiscal o contra la Hisenda Pública.  

l) Declarar si tenen o no relacions amb països considerats paradisos fiscals. En cas de tenir-ne 
relació, aportar la documentació que expliciti el caràcter d’aquestes relacions i permetre 
que la informació que no sigui confidencial es publiqui al perfil del contractant.  
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3.‐ L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l’anterior apartat 2 per part dels 

licitadors o dels contractistes, serà causa de resolució del contracte, sens perjudici d’aquelles altres 

possibles conseqüències previstes a la legislació vigent. 

 

 

 (Lloc, data, signatura i segell)  
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ANNEX DE MODEL D’OFERTA ECONÒMICA 

 

EXP. 133/2018 CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE DISSENY, PRODUCCIÓ, MUNTATGE, 

DESMUNTATGE I TRANSPORT DE L’ESTAND DELS CENTRES UNIVERSITARIS TECNOCAMPUS AL 

SALÓ DE L’ENSENYAMENT 2019 

 

“En/Na ................................................, amb DNI núm. ......................, amb domicili al carrer 

................, núm. ..........., pis ............., amb capacitat jurídica i per obrar en aquest procediment, 

actuant en nom propi (o en representació de .......................................... pel poder que 

s'adjunta),  

 

FAIG CONSTAR 

 

1. Que accepto el contingut del Plec de clàusules administratives particulars i del plec de 

prescripcions tècniques que regeixen aquesta licitació, i em comprometo a executar el servei en 

qüestió amb estricta subjecció als mateixos. 

 

2. Que ofereixo assumir el compliment de l'esmentat contracte pel preu de .................................. 

euros (en lletres i nombres) i ..................... euros en concepte d'IVA (en lletres i nombres), que 

fa un preu total de ............................... euros (en lletres i nombres). 

 

 

(Lloc, data, signatura i segell de l'empresa)” 


