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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
A. OBJECTE

OBJECTE: contractació del subministrament d’un equip multifuncional digital làser a color A3/ en la modalitat
de rènting amb manteniment per a la FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ (FCRI).

DESCRIPCIÓ: l’abast del contracte inclou el subministrament d’un equip multifuncional digital làser a color
A3/A4 en la modalitat de rènting amb manteniment per a la Fundació.

LOTS: no. L’objecte del contracte no es divideix en lots d’acord amb la motivació que consta a l’informe
justificatiu d’aquest expedient en compliment de l’establert a l’article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic.
CODI CPV: 30120000-6 (fotocopiadores, maquines offset i impressores).
B. DADES ECONÒMIQUES

Atès que s’ha previst una durada del contracte de CINC ANYS sense possibilitat de pròrroga s’estableixen les
dades econòmiques següents:
El pressupost màxim d’aquest contracte amb una durada de 5 anys és de 19.530,44€ (IVA no inclòs) 23.631,83€
(IVA inclòs) i es desglossa de la manera següent:
I.

PARTIDA FIXA:
Pressupost màxim licitació quota fixa rènting que inclou el servei de manteniment
Periodicitat
Mensual
Anual
5 anys
Import
148,50 €
1.782,00 €
8.910,00 €
IVA
31,19 €
374,22 €
1.871,1 €
Total
179,69 €
2.156,22 €
10.781,1 €

II.

PARTIDA ALÇADA:

Pressupost màxim cost còpia
Tipus còpia /
Cost unitari màxim
Cost màxim previst
5 anys (IVA
5 anys (IVA
import
còpia
anual *
exclòs)
inclòs)
Blanc i Negre
0,008703 €/còpia
214,73 €
1.073,65 €
Color
0,053434 €/còpia
1.909,36 €
9.546,79 €
Total
10.620,44 €
12.850,73 €
*El càlcul del pressupost per còpia s’ha realitzat a partir del preu per còpia establert, en relació amb el nombre
de còpies realitzades en l’exercici 2021, en blanc i negre (24.673 còpies realitzades), i en color (35.733 còpies
realitzades).
La configuració del pressupost es compon d’una partida fixa que inclou el servei de manteniment de l’equip i
una partida alçada en relació amb el preu del cost unitari de cada còpia i en funció de si aquesta és en blanc i
negre o en color. La Fundació no està obligada a contractar un determinat nombre de serveis d’aquesta partida
alçada, ni a consumir part o la totalitat de l’import d’aquesta partida, sinó únicament aquell que resulti
necessari sense que, per aquest motiu, l’adjudicatari tingui dret a percebre indemnització o compensació.
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Als efectes del que estableix l’article 309.2. de l’LCSP no tindrà la consideració de modificacions de contracte
les variacions que durant l’execució correcta del contracte es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats
realment executades sobre les previstes en el contracte, les quals podran ser recollides en la liquidació, sempre
que no representin un increment de la despesa superior al 10% del preu del contracte.
Valor estimat del contracte
Valor quota fixa 5 anys (sense IVA)
Valor estimat màxim per 5 anys per
còpia B/N 5 anys (sense IVA)
Valor estimat màxim còpia color 5
anys (sense IVA)
Pròrroga
Modificacions
Total
IVA
Total amb IVA

8.910,00 €
1.073,65 €
9.546,79 €
0,00
0,00
19.530,44 €
4.101,39 €
23.631,83 €

El contractista haurà de facturar mensualment (a mes vençut) separant la quota fixa del rènting amb
manteniment, de l’import imputat a les còpies realitzades, així com finalment, l’import relatiu als impostos
aplicats (IVA).
El nombre de còpies establert en els plecs s’ha fixat amb caràcter estimat, i pot variar, facturant-se únicament
en funció de les còpies realment realitzades.
C. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT

Es disposa de crèdit suficient per atendre les obligacions econòmiques que, si escau, es deriven del compliment
del contracte/s en aquest exercici pressupostari i compromís de consignació de crèdit suficient pel/s següent/s
exercicis pressupostari/s.
D. TERMINI DE DURADA I LLOC DEL SERVEI

La durada del contracte s’estableix per 5 anys naturals des de la signatura del contracte.
Pla de treball:
D’acord amb l’establert al plec tècnic.
Possibilitat de pròrrogues: no possibilitat de pròrroga
Lloc d’execució del servei:

-

Planta cinquena de la seu social de la Fundació, passeig Lluís Companys 23 - 08010 Barcelona

E. VARIANTS

No
F. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

Forma de tramitació: tramitació ordinària.
Procediment d’adjudicació: procediment obert simplificat i sumari, regulació no harmonitzada.
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Presentació d’ofertes mitjançant eina de sobre digital:
SÍ:

NO:

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES:
Data límit: 20 de MAIG a les 12:00,00 hores
Forma de presentació: d’acord amb l’establert en aquest plec i mitjançant l’eina de sobre digital. Es presentarà
un únic sobre d’acord amb l’annex 1, 2 i 3 d’aquest plec.

G. SOLVÈNCIA I CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL

G.1. CRITERIS DE SELECCIÓ RELATIUS A LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA I TÈCNICA O PROFESSIONAL
Solvència economicofinancera: no s’exigeix.
Solvència tècnica: no s’exigeix.
G.2. CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL: no s’exigeix.
G.3. ADSCRIPCIÓ DE MITJANS MATERIALS I/O PERSONALS A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
SÍ:
NO:
D’acord amb els plecs tècnics.
Aquest contracte NO comporta la subrogació del personal.
-

H. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

-

Criteris objectius, valorables automàticament: fins a 100 punts.

1.- Valoració de l’oferta econòmica fins a 64 punts, formada pels preus màxims oferts pels següents conceptes
(IVA exclòs):
A. Quota fixa anual pel rènting de l’equip multifunció més manteniment.
B. Preu cost còpies blanc i negre anual (segons estimació còpies anual plec)
C. Preu cost còpies color anual (segons estimació còpies anual plec)
PREU OFERTA: A+B+C
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El contracte s’adjudicarà a l’oferta econòmica que rebi millor puntuació d’acord amb la fórmula
següent:
Puntuació =
On:
Puntuació:
Oferta:
Omin:
Pmax:

Omin x Pmàx
Oferta
Puntuació final.
Import de l’oferta que es valora.
Import de l’oferta mínima (major reducció del pressupost de licitació,
descartades les temeràries (*).
Puntuació màxima.

2.- Memòria tècnica (fins a 36 punts): les empreses presentaran una memòria tècnica on es descriuran les
especificació tècniques de l’equip a subministrar (d’acord amb els s plecs tècnics), la proposta de manteniment,
la proposta de formació i l’oferta de rènting, tot valorant-se mitjançant criteris automàtics les circumstàncies
següents:
2.1.- Proposta de manteniment (fins a 9 punts): el licitador haurà de donar una resposta a qualsevol
incidència màxima de 2 jornades laborals. En el seu defecte, a partir del transcurs de l’esmentat
termini, haurà de instal·lar una màquina de substitució de característiques similars a l’avariada mentre
es repara aquesta, sense cap cost per a la Fundació.
S’atorgarà 9 punts a les empreses que acreditin que donaran resposta a qualsevol incidència en un
termini màxim d’una jornada laboral.
2.2.- Millores sobre les característiques de l’equip (fins a 9 punts): s’atorgarà a les empreses que
acreditin millores en relació en matèria d’eficiència energètica i qualitat mitjançant l’acreditació des
disposar d’algun d’aquests sistemes:
o
o
o

Sistema de Gestió de Qualitat UNE-EN ISO 9001: 3 punts.
Sistema de Gestió Mediambiental UNE-EN ISO 14001: 3 punts.
Estar adherit "Programa d’Acords voluntaris per a la Reducció de gasos amb efecte
d’hivernacle" (Generalitat de Catalunya): 3 punts.

2.3.- Lliurament (fins a 9 punts): el lloc de lliurament serà la cinquena planta de l’edifici de la Fundació,
ubicat al passeig Lluís Companys 23 de Barcelona. El termini màxim de lliurament i instal·lació del nou
equip serà de 20 dies des de la formalització del contracte. Les empreses que es comprometin a lliurar
l’equip i instal·lar-lo en 15 dies obtindran 9 punts.
2.4.- Formació: el licitador haurà de donar formació en relació amb l’ús de l’equip, d’acord amb els
plecs al personal designat per la Fundació en un termini màxim de 2 jornades laborals, des de la
instal·lació i posada en marxa de l’equip.
S’atorgarà 9 punts a les empreses que acreditin que faran la formació el mateix dia de la instal·lació
de l’equip i la seva posada en funcionament.
I. CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’EXISTÈNCIA DE BAIXES PRESUMPTAMENT ANORMALS

Sí, s’entendrà que una oferta és anormalment baixa o desproporcionada si concorren els paràmetres establers
a l’article 85 del RGLCAP.
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En cas de concorre una situació d’oferta anormalment baixa o desproporcionada, l’òrgan de contractació
concedirà al licitador afectat un termini de tres dies hàbils perquè pugui presentar una justificació adequada
de les circumstàncies que els permeti executar l’oferta d’acord amb l’article 149.4 LCSP, resolent en el seu cas
de forma motivada l’òrgan de contractació.
J. ALTRA DOCUMENTACIÓ PER A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES O PER LES EMPRESES

PROPOSADES COM A ADJUDICATÀRIES

No procedeix
K. GARANTIA PROVISIONAL

Sí: ...........

No: X

L. GARANTIA DEFINITIVA

Sí: ...........

No: X

M. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ

Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:
a. Declaració conforme les empreses licitadores que no realitzen operacions financeres en
paradisos fiscals.
b. Adequació de l’empresa contractista de la seva activitat als principis ètics de la Fundació així
com les regles de conducta establerts a la lletra l de la clàusula vint-i-dosena d’aquest plec de
condicions particulars.
c. L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de la documentació objecte del
contracte, ha d’incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació
sexista en l’ús del llenguatge i de la imatge.
d. L’empresa contractista es sotmetrà a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de
protecció de dades, obligació contractual la qual té condició d’essencial als efectes d’allò
previst a l’article 211 de l’LCSP.
MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PREVISTA
No està previst.
N. CESSIÓ DEL CONTRACTE

SÍ:

NO:

X

O. SUBCONTRACTACIÓ

No està autoritzada la subcontractació.
P. REVISIÓ DE PREUS

SÍ:

NO:
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Fórmula aplicable: no procedeix.
Q. TERMINI DE GARANTIA

No està previst.
R. IMPORT MÀXIM DE LES DESPESES DE PUBLICITAT QUE HAN D’ABONAR L’EMPRESA O LES EMPRESES

ADJUDICATÀRIES

No procedeix.
S. PROGRAMA DE TREBALL

SÍ:

NO:

D’acord amb el previst en el plec tècnic.
T. PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ

Al perfil del contractant de la Fundació accessible a través de la següent adreça web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/FCRi
U. ASSEGURANCES

Sí. L’adjudicatari resta obligat a disposar d’un contracte d’assegurances amb una companyia solvent que
cobreixi qualsevol responsabilitat civil.
X. SERVEI D’INFORMACIÓ I DE RESOLUCIÓ DE CONSULTES A DISPOSICIÓ DELS LICITADORS
Els dubtes, consultes i/o sol·licituds d’informació s’hauran de formular per escrit a la següent adreça de correu
electrònic: glecha@fundaciorecerca.cat o bé, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos
de l’espai virtual de la licitació, com a molt tard 6 dies abans de finalitzar el termini de presentació d’ofertes.
A l’assumpte del missatge s’haurà de fer constar obligatòriament el codi número de l’expedient. En tot cas,
aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través del tauler d’avisos de l’espai virtual de la
licitació, residenciat en el perfil de contractant de la Fundació.
Igualment, s’informa als interessats que la informació relacionada amb l’estat de tramitació d’aquest
procediment serà publicada al perfil de contractant de la Fundació, incloent-hi els pertinents aclariments i
esmenes, en el seu cas. Es recomana a les persones interessades que s’inscriguin a l’apartat “Subscripcions”
d’aquesta licitació per estar informats de les novetats i estat del procediment o bé consultar de forma periòdica
el perfil de contractant.
En el cas que Fundació, en el marc de la licitació, emeti una nota d’aclariment on s’especifiqui una modificació,
consideració, anul·lació parcial o qualsevol altra qüestió al plec tècnic, aquesta tindrà prevalença sobre aquest.
Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte així com d’informació i consultes
Sra. Pilar Montero – pmontero@fundaciorecerca.cat
Y. TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
L’objecte d’aquest contracte NO requereix tractament de dades de caràcter personal per part del contractista.
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I. DISPOSICIONS GENERALS
Primera. Objecte del contracte
1.1 L’objecte del contracte és el que es descriu a l’apartat A del quadre de característiques.
1.2 L’objecte del contracte no es divideix en lots d’acord amb l’establert a l’apartat A del quadre de
característiques.
1.3 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) és
la que consta en l’apartat A del quadre de característiques.
Segona. Necessitats administratives que cal satisfer, idoneïtat del contracte i òrgan de contractació.
Les necessitats que es pretén satisfer mitjançant aquest contracte són les que s’indiquen a l’informe justificatiu
i d’acord amb el plec de prescripcions tècniques.
Òrgan de contractació
L’òrgan de contractació d’aquest contracte és el Sr. Jordi Mas, Director general de la FUNDACIÓ CATALANA
PER LA RECERCA I LA INNOVACIÓ, amb seu a Barcelona, C.P. 08010, Passeig Lluís Companys núm. 23.
Tercera.- Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit
3.1 El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per al seu càlcul són els que s’assenyalen en l’apartat B.1
del quadre de característiques.
A efectes del seu càlcul s’ha tingut en compte l’article 101 de l’LCSP. Aquest valor és la suma del pressupost
base de licitació, així com les eventuals modificacions i, en el seu cas, pròrrogues o altres opcions, en els termes
establerts en aquest plec.
3.2 El pressupost base de licitació és el que s’assenyala en l’apartat B.2 del quadre de característiques. Aquest
és el límit màxim de despesa (IVA exclòs), que en virtut d’aquest contracte pot comprometre l’òrgan de
contractació, i constitueix el preu màxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitació d’aquest
contracte.
3.3 El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, l’Impost sobre el Valor
Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin
d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en
aquest plec que s’han de complir durant l’execució del contracte.
3.4 Es fa constar que es disposa de crèdit suficient per atendre les obligacions econòmiques que es deriven per
a l’FCRI del compliment del contracte a què es refereix aquest plec fins a la seva conclusió.
Quarta. Termini de durada del contracte
El termini de durada del contracte és el que s’estableix en l’apartat D del quadre de característiques. El termini
total i els terminis parcials són els que es fixen en el plec tècnic i programa de treball que s’aprovi, si s’escau.
El contracte iniciarà la seva vigència a partir de la seva signatura o en el seu cas la que s’indiqui a l’apartat D
del quadre de característiques i finalitzarà en la data indicada en l’apartat D del quadre de característiques.
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El contracte es podrà prorrogar si així s’ha previst en l’apartat D del quadre de característiques. En aquest cas,
la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a l’empresa contractista, sempre que
la preavisi amb, com a mínim, dos mesos d’antelació a l’acabament del termini de durada del contracte. La
pròrroga no es produirà, en cap cas, per acord tàcit de les parts.
Cinquena. Règim jurídic del contracte
5.1 L’FCRI està subjecta a les disposicions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, “LCSP”), relatives a la contractació no
harmonitzada que com a poder adjudicador que no té el caràcter d’administració pública li són aplicables, així
com el que es preveu en aquest Plec i en les clàusules del contracte que es formalitzi.
Pel que fa a la preparació i adjudicació d’aquest contracte li resulta d’aplicació allò previst al Títol I del Llibre
Tercer de l’LCSP.
El contracte tindrà caràcter privat i queda subjecte, quant als seus efectes i extinció, al dret privat, regint-se
per aquest Plec, pel contracte i documentació annexada, i en tot allò no previst, per la legislació civil i mercantil
aplicable.
En relació a les eventuals modificacions contractuals que es puguin produir, serà d’aplicació el règim previst a
la subsecció 4a de la Secció 3a del Capítol I del Títol I de l’LCSP.
Addicionalment aquest contracte es regeix, en allò que resulti aplicable, per la següent normativa:
-

Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, en allò que
no contradigui l’LCSP.

-

Reial Decret 817/2009, de 8 de maig pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d’octubre de contractes del sector públic en allò que no contradigui l’LCSP.

-

Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament general de llei de contractes
de les administracions públiques en allò no derogat per les disposicions anteriorment referides.

5.2 Per resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir de la preparació, adjudicació i modificacions
contractuals, quan aquestes últimes es fonamentin en l’incompliment d’allò establert als articles 204 i 205 de
l’LCSP, quan s’entengui que l’esmentada modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova adjudicació, les
parts es sotmetran a l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
Per resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir en relació als efectes i extinció d’aquest contracte, les
parts se sotmetran a l’ordre jurisdiccional civil.
5.3 Aquest plec, els seus annexos i el plec de prescripcions tècniques particulars tenen caràcter contractual. El
contracte s’ajustarà al contingut d’aquest plec, les clàusules del qual es consideraran part integrant del
contracte corresponent.
Les ofertes s’han d’ajustar al que s’estableix en aquest plec, els seus annexos i a la resta de documentació
contractual que regeix la licitació, i la seva presentació suposa l’acceptació incondicionada del seu contingut
per part dels licitadors i de la totalitat de la documentació que conforma aquesta licitació sense cap excepció
o reserva.
La presentació de propostes suposa el reconeixement del licitador de comptar amb tots i cadascun dels
requisits necessaris per a concórrer a la licitació i resultar-ne adjudicatari.
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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 i de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicació en l’execució del contracte no eximeix l’adjudicatari de l’obligació de complir-los.
La interpretació del contracte i les discrepàncies sobre la seva aplicació es farà tenint en compte en primer lloc
aquest plec i els plecs de prescripcions tècniques. En cas de discordança entre el que preveu el plec i el
contracte, prevaldrà el que s’indica al plec.
Sisena. Admissió de variants
Només s’admetran variants quan així consti en l’apartat E del quadre de característiques, amb els requisits
mínims, en les modalitats i amb les característiques que s’hi preveuen.
Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són els establerts en
l’apartat F del quadre de característiques. En particular la contractació de l’objecte d’aquesta licitació
s’adjudicaran pel procediment obert, tramitació ordinària regulat als articles 156 a 158 de l’LCSP i el que
disposa en aquest plec.
Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics. Publicitat de la licitació
8.1 D’acord amb la disposició addicional quinzena de l’LCSP, la tramitació d’aquesta licitació comporta la
pràctica de les notificacions i comunicacions que se’n derivin per mitjans exclusivament electrònics.
8.2 D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho vulguin
i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitació, a través
del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que, a tal efecte, es posa a disposició a
l’adreça web del perfil de contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de la Generalitat:
V. https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/FCRi

Novena. Aptitud per contractar
Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte corresponent les persones
naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar i que no es trobin en cap
dels supòsits d’incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent, tot d’acord amb les
previsions dels articles 65 i 71 de l’LCSP.
D’acord amb la previsió dels articles 65 i 66 de l’LCSP, l'activitat de les empreses licitadores que siguin persones
jurídiques ha de tenir relació amb l'objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles
fundacionals. Les empreses licitadores han de disposar d'una organització amb elements suficients per a la
deguda execució del contracte. Així mateix, hauran de comptar amb l’habilitació empresarial o professional
que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o la prestació que constitueixi l’objecte del
contracte.
Les empreses licitadores, contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades que
participin en l’execució d’aquest contracte públic, no poden realitzar operacions financeres en paradisos fiscals
—segons la llista de països elaborada per les institucions europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte,
per l'Estat espanyol—, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com
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ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la hisenda pública. Aquest contracte pot ésser
adjudicat a una unió d’empreses que es constitueixi temporalment a aquest efecte.
Desena. Solvència de les empreses licitadores
S’eximeix als licitadors l’acreditació de solvència econòmica i tècnica o professional, d’acord amb l’article
159.6.b) per a la realització de l’objecte d’aquesta contractació.
II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L’ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
Onzena. Presentació de documentació i de proposicions
11.1 En el cas que l’objecte del contracte no es divideixi en lots les empreses que es presentin hauran de fer
una sola oferta. En el cas que s’estableixin lots les empreses poden presentar oferta d’acord amb l’establert a
l’apartat A del quadre de Característiques.
11.2 Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes en únic sobre,
en el termini màxim que s’assenyala en aquest plec i a l’anunci de licitació, mitjançant l’eina de sobre digital,
accessible a l’adreça web següent. El contingut del que ha de contenir cadascun dels sobres s’indica a l’Annex
2.
W. https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/FCRi

Un cop accedeixin 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, rebran 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 l’ús de l’eina de Sobre Digital,
han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC per rebre els avisos de notificacions i
comunicacions.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que l’enllaç que
s’inclou 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.
Tot 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. Les empreses licitadores poden 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 (en el cas del sobre, 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 desxifratge dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de
custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o
aquestes claus (poden ser la mateixa per a tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les
empreses licitadores la/les tenen (l’eina de sobre digital no desa ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són
imprescindibles per al desxifratge de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.
Es 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-hi les seves
paraules clau en el moment que correspongui. Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau
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s’iniciarà el procés de desxifratge de la documentació, que es trobarà desada 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 han d’introduir en tot cas la paraula clau 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 completada tota la documentació de l’oferta i
adjuntats els documents que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta, la qual no es
considera presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada corresponent, a través de l’eina.
A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de sobre digital a l’apartat
de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
11.3 D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la disposició addicional setzena de l’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.
11.4 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o codi
nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus. Així, és obligació de les empreses
contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb
virus, serà responsabilitat d’elles que l’FCRI 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, l’òrgan o 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, es podrà acordar
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 empremtes electròniques i, per
tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació.
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11.5 L’eina de sobre digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per aquest motiu, els
arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en diverses parts. La partició s’ha de
realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar
cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la partició s’incorporen en l’apartat d’altra documentació
numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).
11.6 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. D’altra banda, els
formats de documents electrònics admissibles són els següents: [PDF]
11.7 Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de contractació
informació addicional sobre els plecs i la resta de documentació complementària, el qual la facilitarà almenys
sis dies abans de què finalitzi el termini fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l’hagin demanat
almenys 7 dies abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions.
11.8. D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la documentació
traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.
11.9 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per part de
l’empresa licitadora del contingut d’aquest plec, així com del plec de prescripcions tècniques, així com
l’autorització a la mesa i 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.
11.10 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap proposta en
UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes
normes dona lloc a la no admissió de cap de les propostes que hagi subscrit.
Dotzena. Determinació de la millor oferta
12.1 Criteris d’adjudicació del contracte
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre als criteris
d’adjudicació establerts en l’apartat H del quadre de característiques i aquest plec de condicions particulars.
12.2 Obertura de proposicions i valoració de les ofertes

Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, es procedirà a l’obertura de les ofertes presentades per les
empreses licitadores, en un acte intern en què es qualificarà la declaració responsable i la resta de
documentació de l’oferta i es determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, en
el seu cas, les causes d’exclusió.
Seguidament es procedirà a avaluar i classificar les ofertes de les empreses admeses i, tot seguit, es
realitzarà la proposta d’adjudicació a favor d’aquella empresa que hagi obtingut la millor puntuació, la
qual serà elevada a l’òrgan de contractació.
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques aquestes circumstàncies
mitjançant el perfil de contractant.
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Els serveis tècnics de la Fundació poden sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes
quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l’oferta,
sempre que l’aclariment o l’esmena no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat
de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duen a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte
té l’eina de presentació telemàtica d’ofertes, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça
o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç perquè
accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació
electrònica.
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de les quals
no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost base de
licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts en aquest plec, comportin un
error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui
l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable.
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implica l’exclusió
d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi d’igualtat, en els casos
d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i,
per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes.
12.3 Classificació de les ofertes

Un cop valorades les ofertes, es classificarà per ordre decreixent i, posteriorment, remetrà a l’òrgan de
contractació la corresponent proposta d’adjudicació. Per realitzar aquesta classificació, el servei
encarregat de fer la valoració tindrà en compte els criteris d’adjudicació assenyalats a la clàusula 9 del
plec.
La proposta d’adjudicació no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora proposada com a adjudicatària,
ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre que motivi la seva decisió.
12.4 Adjudicació del contracte

L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte en el termini màxim de 10 dies a comptar del dia final de
presentació de les proposicions.
12.5 Notificació de l’adjudicació i formalització del contracte

L’adjudicació serà notificada a les empreses licitadores i es publicarà el mateix dia en el perfil de
contractant juntament amb les ofertes presentades i la documentació relativa a la seva valoració.
La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura, en el termini màxim de tres dies,
d’acceptació de l’empresa adjudicatària de la resolució d’adjudicació i es publicarà en el perfil de
contractant.
En cas que s’hagi notificat com a adjudicatària una UTE, aquesta s’ha de constituir formalment en unió
temporal abans de la formalització del contracte.
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Si per causes imputables a l'empresa adjudicatària no s'hagués formalitzat el contracte s’entendrà que
retira la seva oferta i la Fundació sol·licitarà la documentació a la següent empresa licitadora per l’ordre
en què hagin quedat classificades les ofertes, i podrà reclamar, si escau, a l’empresa licitadora que ha
retirat l’oferta la indemnització que correspongui.
III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Tretzena. Condicions especials d’execució
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de l’empresa o les empreses
contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses subcontractistes, són les que s’estableixen en l’apartat
M del quadre de característiques.
Catorzena. Execució i supervisió dels serveis
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i conforme amb les
instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o empreses contractistes la persona responsable del
contracte a la qual es refereix la clàusula vint-i-quatrena d’aquest plec.
Quinzena. Programa de treball
L’empresa o empreses contractistes estaran obligades a presentar un programa de treball que haurà d’aprovar
l’òrgan de contractació quan així es determini en l’apartat S del quadre de característiques i, en tot cas, en els
serveis que siguin de tracte successiu.
Setzena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte
16.1 L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i els terminis
parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.
16.2 Incompliment dels terminis d’entrega: Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del
compliment dels terminis total o parcials, per causes que li siguin imputables, l’entitat contractant aplicarà les
penalitzacions indicades a continuació.
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per part de l’entitat
contractant.
16.3 Compliment en l’execució del contracte: l’adjudicatària haurà de rescabalar a l’entitat contractant pels
danys i indemnitzar-la pels perjudicis derivats de dol o negligència en el compliment de les obligacions
resultants de l’adjudicació. Igualment serà responsable dels danys i perjudicis ocasionats a terceres persones
durant l’execució del contracte.
En els supòsits d’incompliment o compliment defectuós de les obligacions assumides per l’adjudicatària,
l’entitat contractant podrà resoldre el contracte o compel·lir-lo al seu compliment.
L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions contractuals podrà donar lloc a la imposició de
penalitats. La tipificació de les faltes als efectes d’aquest contracte, es descriuen a continuació:
-

Demora en la instal·lació i posada en marxa de l’equip
Incompliment en el temps de resposta per les avaries o reposició de materials d’acord amb els plecs
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-

Manca de col·laboració amb el personal de l’entitat contractant, l’FCRI.

En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència a l’adjudicatària perquè pugui formular les al·legacions
que estimi pertinents i l’òrgan de contractació de l’entitat resoldrà.
16.4 Independentment del rescabalament de per danys i perjudicis, en cas de compliment defectuós de la
prestació objecte del contracte o d’incompliment dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses
contractistes o de les condicions especials d’execució establertes a la clàusula vintena d’aquest plec es podran
acordar la imposició de les següents penalitats:
-

Per cada dia de demora en la instal·lació i posada en marxa de l’equip es penalitzarà amb una
quantitat màxima de 30 €.
Per cada dia de demora relatiu a l’incompliment en el temps de resposta per les avaries o reposició
de materials d’acord amb els plecs es penalitzarà amb una quantitat màxima de 30 €.

L’import de les penalitats que s’imposin es podrà fer efectiu mitjançant la deducció de les quantitats que, en
concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista o sobre la garantia que, si
s’escau, s’hauria constituït quan no es puguin deduir dels pagament esmentats.
Dissetena. Persona responsable del contracte
Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del contracte, es designa al
apartat “X” del quadre de característiques del contracte que encapçala el present, com a persona responsable
del contracte que exercirà les funcions següents:
-

Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessàries per
assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les facultats que li atorgui l’òrgan de
contractació.
Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius imputables al
contractista.

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions d’execució del
contracte juntament amb les seves clàusules i els plecs.
Divuitena. Resolució d’incidències
Les incidències que puguin sorgir entre l’entitat contractant i l’empresa contractista en l’execució del
contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de modificar les
condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà necessàriament les
actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP.
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la seva
tramitació no determinarà la paralització del contracte.
Dinovena. Resolució de dubtes tècnics interpretatius
Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del contracte es pot
sol·licitar un informe tècnic extern a l’entitat contractant i no vinculant.
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IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
Vintena. Abonaments a l’empresa contractista
20.1 Per la pròpia naturalesa de l’objecte del contracte es facturarà de la manera següent:
La facturació i l’abonament dels serveis executats, s’efectuarà prèvia presentació de les factures corresponents
a la Fundació d’acord amb les prescripcions establertes en la normativa aplicable i els pactes continguts en el
contracte signat a l’efecte.
20.2 A iniciativa de l’entitat contractant, el pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació
de factura expedida d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica.
D’acord amb el que estableix 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, les factures s’han de signar amb signatura avançada
basada en un certificat reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació.
Les dades identificatives de l’òrgan amb competències en matèria de comptabilitat de l’òrgan de contractació
i del destinatari, que l’empresa contractista haurà de fer constar en les factures corresponents, seran les que
indiqui el departament financer.
20.3 En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les condicions legalment
establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent pels costos de cobrament en els termes
establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat
en les operacions comercials.
20.4 L’empresa contractista podrà realitzar els treballs amb major celeritat de la necessària per a executar els
serveis en el termini o terminis contractuals. Tanmateix, no tindrà dret a percebre en cada any, qualsevol que
sigui l’import del què s’ha executat o de les certificacions expedides, major quantitat que la consignada a
l’anualitat corresponent, afectada pel coeficient d’adjudicació.
20.5 No s’admetran girs ni endossos, tret que siguin prèvia i expressament autoritzats per l’FCRI.
Vint-i-unena. Responsabilitat de l’empresa contractista
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de les prestacions
i serveis realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a l’entitat contractant o per a
terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del
contracte.
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els danys i
perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució
del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una
ordre de l’entitat contractant.
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Vint-i-dosena. Altres obligacions de l’empresa contractista

a) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la
Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional
mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V
de l’LCSP. També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social
de persones amb discapacitat i fiscals. L’incompliment de les obligacions en matèria
mediambiental, social o laboral esmentades i, en especial, els incompliments o els retards
reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a les
derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de
penalitats a què es refereix la clàusula vint-i-tresena d’aquest plec.
b) L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de
conformitat amb el conveni col·lectiu aplicable.
c) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del servei les
mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.
d) L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò previst pel Reglament (UE) 2016/679
de 27 d’abril de 2016 (RGPD) del Parlament europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu
a la protecció de les persones físiques i pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/45/CE, i la Llei orgànica 3/2018,
de 5 de desembre (LOPDGDD) de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals,
així com per la normativa de desenvolupament.
En compliment de l’article 28 del RGPD, el contractista s’obliga a disposar de suficients garanties per
implementar polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat
que estableix la normativa vigent i protegir els drets dels interessats del Responsable.
El tractament de dades de la contractació es durà a terme d’acord amb les següents previsions:
1. Finalitat del tractament de dades: execució del contracte el qual implica el tractament de les dades de
caràcter personal i respecte de les quals esdevé responsable per raó del servei prestat.
2. El contractista s’obligarà en tot moment a donar compliment a la normativa nacional i de la Unió
Europea vigent en matèria de protecció de dades.
3. El contractista s’obliga a comunicar qualsevol canvi que es produeixi al llarg de la vigència del contracte
en relació a la declaració esmentada en el punt anterior mitjançant nova declaració que indiqui els
canvis en l’apartat previst a aquests efectes.
4. El contractista s’obliga a complir amb el deure de secret professional i confidencialitat i amb els
principis de licitud del tractament que preveu l’article 5 del RGPD i a no revelar ni difondre dades
relatives als tractaments de dades personals de titularitat de l’FCRI o gestionades per aquesta entitat.
El contractista es compromet a complir els requeriments en matèria de seguretat de la informació de
l’FCRI en la prestació del servei/subministrament objecte de contractació.
f) L’empresa contractista s’obliga a facilitar la informació següent que sigui obligatòria d’acord amb el que
preveu l’article 3.5 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
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g) L’empresa contractista assumeix l’obligació de respondre dels salaris impagats als seus treballadors que
hagin de ser objecte de subrogació i de les cotitzacions a la Seguretat Social meritades, fins i tot en el supòsit
que aquest contracte es resolgui i els treballadors siguin subrogats per una nova empresa contractista.
h) L’empresa contractista s’obliga a prestar el servei amb la continuïtat convinguda i garantir als particulars el
dret a utilitzar-lo en les condicions que s’hagin establert i mitjançant l’abonament, si s’escau, de la
contraprestació econòmica fixada; de cuidar del bon ordre del servei; d’indemnitzar els danys que es causin a
tercers com a conseqüència de les operacions requerides per portar a terme el servei, amb l’excepció dels que
es produeixin per causes imputables a l’entitat contractant; i de lliurar, si s’escau, les obres i instal·lacions a
què estigui obligat en l’estat de conservació i funcionament adequats.
i) L’empresa contractista s’obliga a prestar el servei amb subjecció a tota la normativa específica que resulti
d’aplicació en el marc de la tipologia del servei objecte del contracte.
l) L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes, així com les derivades del codi
ètic de l’FCRI.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació
pública o durant l’execució dels contractes.
d) 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.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) 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 i que la legislació de transparència i els contractes del sector
públic imposen als adjudicataris en relació amb l’administració o administracions de referència,
sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma
directa per previsió legal.
Aquestes obligacions tenen la consideració de condicions especials d’execució del contracte.
Vint-i-tresena. Prerrogatives a favor de l’entitat contractant
L’entitat contractant dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en l’LCSP ostenta les
prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons
d’interès públic, declarar la responsabilitat imputable a l’empresa contractista arran de la seva execució,
suspendre’n l’execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes. Així mateix, l’òrgan de
contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades per l’empresa contractista durant
l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que estableix l’LCSP.
Vint-i-quatrena. Modificació del contracte
En relació amb les eventuals modificacions contractuals que es puguin produir, serà d’aplicació el règim previst
a la subsecció 4a de la Secció 3a del Capítol I del Títol I de l’LCSP, en funció de si s’han previst o no causes
específiques de modificació.
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V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ DE PREUS DEL
CONTRACTE
Vint-i-cinquena. Successió i cessió del contracte
24.1 Successió en la persona del contractista
En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte continuarà vigent amb
l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els drets i obligacions que en
dimanen.
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el contracte continuarà amb
l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen,
sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en
acordar-se l’adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes operacions i, en cas de
subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin
solidàriament de l’execució del contracte.
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi produït.
En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes empreses
integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca d’activitat, continuarà
l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que la societat absorbent, la resultant de
la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la
unió temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de
contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigida.
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o reemplaçar, a criteri de
l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, atenent al risc que suposi aquesta
última entitat. En tot cas, l’antiga garantia definitiva conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la
nova garantia.
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no reuneix les
condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a tots els efectes com un supòsit
de resolució per culpa de l’empresa contractista.
24.2 Cessió del contracte
Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte NO es podran cedir per l’empresa contractista a una
tercera persona.
Vint-i-sisena. Subcontractació
L’empresa contractista NO pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació objecte
d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat O del quadre de característiques.
Vint-i-setena. Revisió de preus
La revisió de preus és aplicable a aquest contracte, si s’escau, es detalla en l’apartat P del quadre de
característiques.
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VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
Vint-i-vuitena. Recepció i liquidació
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i 311 de l’LCSP i
l’article 204 del RGLCAP.
Vint-i-novena. Resolució del contracte
24.1. Abans del compliment del contracte es pot declarar la seva resolució, ja sigui de mutu acord entre les
dues parts (mutu dissens), ja sigui unilateralment per qualsevol d’elles, si bé en aquest últim cas cal sempre
fonamentar-la en alguna de les causes que s’indiquen en l’apartat següent.
24.2. Són causes de resolució del contracte, a banda de la mútua dissensió:
a) La producció de causes fortuïtes o de força major que impedeixin el compliment del
contracte.
b) La mort o la incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat
jurídica de l’altra part, sense perjudici del que preveu l’article 98 de l’LCSP referent a la
successió del contractista.
c) La declaració de concurs, o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment, de
l’altra part.
d) La impossibilitat d’executar la prestació en els termes pactats inicialment, o la possibilitat
certa que es produeixi una lesió greu a les finalitats d’interès general que l’FCRI ha de complir
si la prestació s’ha de seguir executant en els mateixos termes, quan no sigui possible
modificar el contracte.
e) L’impagament dels salaris, per part del contractista i durant l’execució del contracte, als
treballadors que hi estiguin participant, o bé l’incompliment de les condicions que
estableixen els convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors, també durant
l’execució del contracte.
f) La demora greu en el compliment dels terminis per part del contractista. S’entén inclosa en
aquest supòsit la manca de presentació o de formalització dels documents previs a l’inici de
la prestació en els terminis establerts en aquest plec o en l’oferta de l’adjudicatari, si els
millora.
g) L’execució defectuosa, quan els defectes, pel seu nombre o per la seva importància, fan que
la prestació no pugui satisfer amb normalitat les finalitats que l’FCRI vol aconseguir amb ella.
En qualsevol altre cas, l’execució defectuosa comporta el deure de reparació a càrrec del
contractista i la imposició de les penalitats que corresponguin d’acord amb els articles 192,
193 i 194 de l’LCSP.
h) L’exercici amb bona fe per part de l’FCRI de la facultat de desistir unilateralment, de forma
totalment lliure. En tal cas l’FCRI ha d’efectuar al contractista un preavís amb deu (10) dies
d’antelació, i indemnitzar-lo per totes les despeses, treballs i utilitat que pugui obtenir de les
prestacions efectuades.
i) L’incompliment de les obligacions contractuals essencials, qualificades com a tals en el plec
o en el contracte.
j) Les altres previstes en aquest plec o en la legislació aplicable.

VII. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL·LITAT CONTRACTUAL
Trentena. Règim de recursos
29.1 Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb la modificació d’aquest contracte,
són susceptibles del recurs administratiu ordinari, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost,
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del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o del recurs contenciós
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
29.2 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives són susceptibles de recurs
potestatiu de reposició, de conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu
comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
29.3 Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes i l’extinció d’aquest
contracte, procedirà la interposició de recursos pertinents en l’ordre jurisdiccional civil, d’acord amb els articles
26 i 27 de l’LCSP.
Trenta-unena. Arbitratge
Sens perjudici del que estableix la clàusula trenta-novena, es podrà acordar el sotmetiment a arbitratge de la
solució de totes o alguna de les controvèrsies que puguin sorgir entre l’ entitat contractant i la/es empresa/es
contractista/es, sempre que es tracti de matèries de lliure disposició conforme a dret i, específicament, sobre
els efectes, el compliment i l’extinció d’aquest contracte, de conformitat amb el que disposa la Llei 60/2003,
de 23 de desembre, d’arbitratge.
Trenta-dosena. Règim d’invalidesa
Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de l’LCSP.
Trenta-tresena. Jurisdicció competent
Per resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir de la preparació, adjudicació i modificacions
contractuals, quan aquestes últimes es fonamentin en l’incompliment d’allò establert als articles 204 i 205 de
l’LCSP, quan s’entengui que dita modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova adjudicació, les parts es
sotmetran a l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. Per resoldre qualsevol discrepància que pogués
sorgir en relació als efectes i extinció, així com al finançament privat d’aquest contracte, les parts se sotmetran
a l’ordre jurisdiccional civil.
Validació jurídica de l’expedient
La documentació que integra la licitació ha estat validada jurídicament per la responsable de l’Assessoria
Jurídica de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació amb caràcter previ a la seva licitació.
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ANNEX 1. MODEL D’OFERTA AMB CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT CRITERIS AUTOMÀTICS
El/La Sr./a. _______________[nom i cognoms]________________, en representació de l’empresa
__________[nom de l’empresa/en nom propi si s’escau]_________, amb CIF [____________] i domicili social
a ______________________________________ ________________________________________________,
la qual actua en qualitat de [Administrador únic/solidari o mancomunat, apoderat] segons escriptura pública
atorgada davant Notari de _________[població]__________, en data de ____[00/00/0000]_____, i amb
número de protocol __[núm.]__, es compromet (en nom propi / en nom i representació de l’empresa) a
executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, en les següents condicions
econòmiques:
A. OFERTA ECONÒMICA:
1. OFERTA ECONÒMICA
Partida fixa
Oferta quota fixa “renting” que inclou el servei de manteniment
Periodicitat
Mensual (màxim
Anual (màxim
5 anys (màxim
148,50 € sense
1.782,00 €
8.910,00 € sense IVA)
IVA)
sense IVA)
Import
IVA
Total
Partida alçada
(pressupost màxim)
Tipus còpia /
import
Blanc i negre
Color
Total

Pressupost màxim cost còpia
Cost unitari màxim
Cost màxim previst
còpia
anual *
0,008703 €/còpia
214,73 €
0,053434 €/còpia
1.909,36 €

5 anys (IVA
exclòs)
1.073,65 €
9.546,79 €
10.620,44 €

5 anys (IVA
inclòs)
12.850,73 €

Partida alçada
Oferta
Tipus còpia / import
Blanc i negre
Color

Oferta preu màxim cost còpia
Cost unitari màxim còpia
Anual (2.000 còpies)
0,...
0,...

..........
...............

5 anys (IVA
exclòs)
--------..........
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a) ALTRES CRITERIS AUTOMÀTICS:
PROPOSTA MANTENIMENT
S’atorgarà
9 punts a les empreses que acreditin que donaran
resposta a qualsevol incidència en un termini
màxim d’una jornada laboral.

MILLORES
Sistema de Gestió de Qualitat UNE-EN ISO 9001: 3
punts.
Sistema de Gestió Mediambiental UNE-EN ISO
14001: 3 punts.

MARCAR AMB UNA CREU SI L’EMPRESA
PRESTARÀ EL SERVEI AMB L’ESMENTAT TERMINI
DE REPOSTA

MARCAR AMB UNA CREU SI L’EMPRESA OFEREIX
LA MILLORA

Estar adherit "Programa d’Acords voluntaris per a
la Reducció de gasos amb efecte d’hivernacle"
(Generalitat de Catalunya): 3 punts.
IMPORTANT: per tal que puguin ser valorades aquestes millores caldrà aportar juntament amb l’oferta la
documentació acreditativa corresponent.
PROPOSTA DE LLIURAMENT
Les empreses que es comprometin a lliurar
l’equip i instal·lar-lo en 15 dies obtindran 9 punts.
PROPOSTA DE FORMACIÓ
S’atorgarà fins a 9 punts a les empreses que es
comprometin a dur a terme formació el mateix
dia de la instal·lació de l’equip i la seva posada en
funcionament.

MARCAR AMB UNA CREU SI L’EMPRESA
PRESTARÀ EL SERVEI AMB L’ESMENTAT TERMINI
DE LLIURAMENT

MARCAR AMB UNA CREU SI L’EMPRESA
PRESTARÀ EL SERVEI AMB L’ESMENTAT TERMINI
DE FORMACIÓ

Termini de validesa de l'oferta: 4 mesos
SIGNATURA
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NOTA IMPORTANT:
Quedaran excloses d’aquest procediment aquelles ofertes que no s’ajustin explícitament al format d’aquest
annex, siguin incompletes, anòmales, continguin esmenes, errors i/o omissions, que no permetin conèixer
clarament les condicions per valorar l'oferta o indueixin a error. Així mateix, en quedaran excloses, les propostes
que presentin un import superior al pressupost de licitació o, en el seu cas, un import superior al/s seu/s preu/s
unitari/s abans d’IVA.
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ANNEX 2. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN UN ÚNIC SOBRE
Les proposicions constaran d’UN ÚNIC SOBRE.
CONTINGUT DEL SOBRE
a)
b)
c)
d)
e)

MEMÒRIA TÈCNICA SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
OFERTA DEL LICITADOR – (Annex 1)
DECLARACIÓ RESPONSABLE COMPLEMENTARIA -OBLIGATORI – (Annex 3).
DECLARACIÓ DE CONSTITUCIÓ EN UTE (només en cas de constituir-se en UTE)
DECLARACIÓ DE SUBMISSIÓ ALS JUTJATS I TRIBUNALS ESPANYOLS (només en cas d’empreses
estrangeres)
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ANNEX 3. MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE COMPLEMENTÀRIA
Procediment
de
contractació:
CONTRACTE
RELATIU__________________________________________________________________________________
_,
[El Sr. / La Sra.] [nom i cognoms], amb el DNI número [núm. DNI], en representació de l’empresa [nom de
l’empresa o “en representació pròpia” si s’escau], de la qual actua en qualitat de [administrador únic, solidari
o mancomunat, apoderat solidari o mancomunat], segons escriptura pública atorgada davant Notari de [lloc],
Sr./Sra. [nom i cognoms] en data [____ de ____ de _____] i número de protocol [núm. protocol] declara sota
la seva responsabilitat, com a empresa licitadora del contracte,
DECLARO
1. Que l’empresa participant té la capacitat exigida per a participar en el procediment, d’acord amb el que
estableix el PCP.
2. Que ni .............................. («el licitador») ni els seus administradors o representants no es troben en cap
de les circumstàncies previstes en l’article 71.1 de l’LCSP.
3. Que l’empresa participant compleix els requisits de capacitat, solvència tècnica, professional, econòmica i
financera exigida al PCAP i que es compromet a aportar la documentació acreditativa d’aquests extrems en el
termini que se li requereixi, a comptar des del el dia següent de la recepció del requeriment enviat per l’FCRI.
4. Que el licitador està al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat espanyol.
5. Que el licitador està al corrent de les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya.
6. Que el licitador està al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.
7. Que el licitador està donat d’alta de l’impost sobre activitats econòmiques i està al corrent del pagament
d’aquest impost, quan s’exerceixin activitats que hi estan subjectes.
8. Que el licitador aportarà la documentació que acrediten la seva solvència i capacitat (si és requerit per
l’òrgan de contractació) o bé que el licitador aporta la documentació que acredita la seva solvència i capacitat
en aquest sobre núm. 1.
9. Que l’empresa participant accepta que la documentació esmentada en aquest plec té caràcter contractual.
10. (Si el licitador forma part de cap grup empresarial, ha d’indicar això següent):
Que el licitador forma part d’un grup empresarial [nom del grup empresarial], i declara que cap empresa
vinculada al mateix grup que el licitador no ha presentat oferta en aquest procediment de contractació / es fa
constar que es presenten a aquesta licitació les següents empreses del grup: (...)
11.- Que en cas de resultar adjudicatari, justificarà la disposició de l’assegurança requerida si s’escau.
12.- Que ha tingut en compte en l'elaboració de la seva oferta les obligacions derivades de les disposicions
vigents en matèria de protecció de l'ocupació, condicions de treball i prevenció de riscos laborals, i protecció
del medi ambient.
13.- Que en relació a les obligacions previstes en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat
efectivitat d’homes i dones referents a plans d’igualtat amb l’empresa………………………
Menys de 250 treballadors i treballadores i no disposen d’un pla per a la igualtat de dones i
homes.
Menys de 250 treballadors i treballadores i disposen d’un pla per a la igualtat de dones i homes.
250 o més treballadors i treballadores i disposen d’un pla per a la igualtat de dones i homes
conforme a les previsions contemplades en els arts. 45 i següents de la referida disposició.
14. Que té intenció de subcontractar ___ % (indicar el percentatge) de l’execució del contracte.
15. Que manifesta que les dades per practicar en aquesta licitació tota classe de requeriments, comunicacions
i notificacions amb els efectes jurídics establerts per la Llei, són els següents:
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Persona de contacte…………………………………………………………….……...……….
Domicili social…………………………………………………………….………………………
C.P.……………Població.………………………………………………………………………
Telèfon…………………… Correu electrònic ………………………………………..………
Firma
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