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PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE LOGÍSTICA INTEGRAL ALS XVIII JOCS MEDITERRANIS
TARRAGONA 2018
A) PART GENERAL
1. OBJECTE
L'objecte d'aquest Plec de Clàusules Particulars ("PCP") consisteix en l'establiment
de les condicions que regiran l'adjudicació, per part de la Fundació Tarragona 2017,
del contracte relatiu al servei de logística integral dels XVIII Jocs Mediterranis.
La descripció detallada de l'objecte està recollida al plec de prescripcions tècniques
("PPT").
2. RÈGIM JURÍDIC
L'adjudicatari està obligat a executar les prestacions que constitueixen l'objecte del
contracte d'acord amb les condicions que es determinen en el present PCP, en el
PPT i en el contracte, que serà signat entre el licitador que resulti adjudicatari del
present procediment de contractació i la Fundació Tarragona 2017.
La Fundació Tarragona 2017 està subjecta a: (i) les disposicions del Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic ("TRLCSP") aplicables als poders adjudicadors que
no tenen el caràcter d'Administració pública; (ii) el Decret Llei 3/2016, de 31 de
maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública; i (iii) a les
Instruccions Internes de Contractació ("IIC") de la Fundació Tarragona 2017, que
van ser aprovades mitjançant sessió del Patronat de 15 de desembre de 2016.
D'acord amb el que disposa l'article 20 del TRLCSP, aquest contracte té naturalesa
privada, sense perjudici que li resulten d'aplicació les normes que conté el títol V
del Llibre I del TRLCSP, relatives a les modificacions contractuals. Pel que fa a les
fases d'execució i extinció del contracte, aquest contracte queda subjecte al dret
privat, es regeix per aquest PCP, el PPT i el mateix contracte i tota la documentació
contractual que l'acompanya. En tot allò que no està previst, el contracte es regirà
per la legislació civil i mercantil aplicable.
D'acord amb l'article 21.2 del TRLCSP, per resoldre qualsevol discrepància que
pugui sorgir en la preparació, adjudicació, interpretació, efectes, compliment i
extinció del contracte, les parts se sotmetran a la jurisdicció i competència dels
jutjats i tribunals de l'ordre jurisdiccional civil de la ciutat de Tarragona, amb
renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.
El present PCP i els seus annexos i el PPT tenen caràcter contractual. El contracte
s'ajustarà al contingut del present PCP, les clàusules del qual es consideraran part
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integrant del respectiu contracte. La interpretació del contracte i les discrepàncies
sobre la seva aplicació s'han de fer tenint en compte en primer lloc el PCP i el PPT,
que han de prevaldre -a l’efecte esmentat- sobre qualsevol altra norma
interpretativa civil o mercantil.
La presentació de proposicions implica l'acceptació incondicionada per part dels
licitadors del contingut del present PCP i de la totalitat de la documentació
contractual que configura la present licitació, sense cap excepció o reserva. El
desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes i de la resta de
documents contractuals que puguin ser d'aplicació en l'execució de prestacions, no
eximirà l'adjudicatari de l'obligació de complir el seu contingut.
3. DETERMINACIÓ DE LA CATEGORIA DEL CONTRACTE
Aquest contracte encaixa en el tipus de contracte de serveis contingut en l'article
10 del TRLCSP. Al seu torn, les prestacions contractuals de referència queden
incloses en la categoria de l'Annex II del TRLCSP indicada en l'apartat 2 i els
següents CPV:
- 60000000-8 Serveis de transport

4. PREU DEL CONTRACTE I VALOR ESTIMAT
-

El valor estimat del present contracte a efectes de determinar el procediment
d’adjudicació, la publicitat i la competència de l’òrgan de contractació és de
100.000 €, IVA exclòs. Aquest valor estimat s’ha calculat d’acord amb l’article 5
de la Directiva 2014/24/UE i amb l’article 88 del TRLCSP.

-

El pressupost de licitació màxim previst és de 100.000 €, IVA exclòs.

-

L’import global del pressupost de licitació s’ha constituït a partir d’una demanda
estimada i dels següents preus unitaris màxims:
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Preu
unitari màxim
(IVA exclòs)

VARIABLES
PERSONAL
Responsable - Cap Magatzem
Operari - manipulador
H. Nocturnes Responsable - Cap Magatzem
H. Nocturnes Operari - manipulador
TRANSPORTS
Furgoneta 3500kg
Furgoneta 1000kg
VEH MATERIALS
Toro
Carretilla manual
Desplaçament maquinària
ALTRES
€/Km

Concepte

48 € Preu / hora servei
22 € Preu / hora servei
60 € Preu / hora servei
28 € Preu / hora servei
300 € Preu lloguer amb conductor - diari
300 € Preu lloguer amb conductor - diari
80 € Preu lloguer /dia sense conductor
80 € Preu lloguer /dia sense conductor
340 € Preu per desplaçament
0,35 € / km Preu km a partir de 200km diaris / furgoneta

-

Només es podran facturar a la Fundació Tarragona 2017 els imports pels serveis
efectivament prestats. No hi ha cap obligació per part de la Fundació Tarragona
2017 d’esgotar cap import fins al pressupost bàsic de licitació indicat més amunt.

-

Els licitadors podran millorar a la baixa els preus unitaris màxims mitjançant el
model d'oferta econòmica que figura a l'Annex 2 d'aquest PCP.
Quedaran excloses les ofertes que presentin imports superiors als preus
unitaris màxims que s'expressen en aquest PCP.

-

Els preus unitaris inclouen tots els factors de valoració i les despeses que, segons
els documents contractuals i la legislació vigent corren per compte de l'adjudicatari,
així com els tributs de qualsevol tipus i qualsevol altra despesa necessària per a
prestar el servei (transport, permisos i llicències, materials, etc.). En particular,
inclouen el preu dels mitjans personals i materials que, d’acord amb les exigències
del present PPT i el que assenyali l’adjudicatari a la seva oferta, siguin necessaris
per a la prestació dels serveis objecte del present contracte.

-

Els preus unitaris s’hauran de mantenir durant tota la vigència del contracte.

-

Tal i com s’exposa al PPT, durant la setmana de l’11 al 15 de juny de 2018 (atès
que l’11 de juny serà la data en la que es coneixeran les necessitats finals de
logística integral), el Director Operatiu designat per l’empresa adjudicatària, amb la
supervisió del Director d’Operacions i Serveis II dels JJMM Tarragona 2018:
o
o

haurà de dimensionar i concretar els serveis logístics necessaris per a la
realització de l’esdeveniment,
haurà de determinar el cost total dels esmentats serveis, d’acord amb els
preus unitaris oferts per l’adjudicatari, havent de realitzar els ajustos
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necessaris per tal que el cost de l’operatiu en cap cas superi el pressupost
màxim de licitació assenyalat en la present clàusula.
El dimensionament dels serveis i del cost dels mateixos acabat d’esmentar es
recollirà per escrit en document que haurà de ser signat per l’adjudicatari i la
Fundació Tarragona 2017 i que serà vinculant per ambdues parts.
-

En el cas del present contracte, no s’estableixen LOTS, en atenció a la justificació
continguda a l’informe relatiu a aquest extrem que, d’acord amb l’art. 5.1 del DL
3/2016, obra a l’expedient.

-

Per determinar si les proposicions presentades contenen valors anormals o
desproporcionats, s'aplicarà la fórmula establerta a l'article 85 del Reial decret
1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques ("RGLCAP").

5. DURADA DEL CONTRACTE
La durada del present contracte s'estendrà des de la seva formalització fins a, com a
màxim, el 31 de juliol de 2018.
6. NECESSITATS
I
IDONEÏTAT
DEL
CONTRACTE.
EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE I
DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITA ALS LICITADORS. SOL·LICITUD
D’ACLARIMENTS
-

La formalització d'aquest contracte és necessària pel compliment i realització dels
fins institucionals de la Fundació Tarragona 2017.

-

D'acord amb la categoria i l'import de l'objecte contractual, el present contracte no
està subjecte a regulació harmonitzada. Per tant, el present contracte s'adjudicarà
d'acord amb les normes indicades a l'article 191 del TRLCSP i les IIC de la
Fundació Tarragona 2017, completades per les disposicions d'aquest PCP.

-

El present contracte s'adjudica per procediment obert.

-

L'adjudicació del contracte es realitza a l'oferta econòmicament més avantatjosa
en el seu conjunt d'acord amb els Criteris de valoració establerts en el present
PCP.

-

Per tal d'assegurar la transparència, publicitat i concurrència, la Fundació
Tarragona 2017 difondrà la informació relativa a aquest contracte mitjançant el
perfil del contractant, mitjançant el següent accés: http://perfil.tarragona2018.cat/

-

Els
licitadors
tenen
a
la
seva
disposició
la
bústia
tarragona2018@tarragona2018.cat, on poden formular les consultes i els dubtes
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que puguin sorgir durant l'elaboració de la seva proposta. Per facilitar la
identificació del procediment objecte de la consulta, en l'assumpte del correu
electrònic ha de constar el número de l'expedient de referència i el nom de
l'expedient: "Expedient 13/18 Servei de logística integral als XVIII Jocs Mediterranis
Tarragona 2018 ".
La Fundació recollirà tots els dubtes i consultes formulades a la bústia referida
segons el procediment descrit en el paràgraf anterior i publicarà, en el Perfil del
Contractant de l'entitat, la informació addicional i els aclariments sol·licitats per les
empreses licitadores.
El termini en què els licitadors podran enviar a la Fundació les consultes i dubtes
comentades finalitzarà quatre dies abans de la finalització del termini de
presentació d'ofertes. Posteriorment la Fundació no atendrà consultes addicionals.
Sempre que les consultes i dubtes hagin estat plantejats en termini, la Fundació
donarà resposta a les mateixes no més tard de dos dies abans de la data límit
fixada per a la recepció de les ofertes.
-

Es designa com a responsable del contracte al Director d’Operacions i Serveis II
de la Fundació Tarragona 2017, a qui correspondrà supervisar l'execució i adoptar
les mesures necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació
pactada en representació de l'òrgan de contractació i dins l'àmbit de les facultats
que se li atribueixin.

-

L'objecte del present contracte no es divideix en lots, d'acord amb la motivació que
consta a l'informe obrant a l'expedient.

7. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
En atenció al valor estimat del contracte, l'òrgan de contractació és el Director Executiu
de l'Oficina Tarragona 2018, mancomunadament amb el President de la Fundació
Tarragona 2017, per acord del Patronat de 20 de gener de 2017.
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B) SELECCIÓ DEL CONTRACTISTA I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

8. CONDICIONS DE CAPACITAT DELS LICITADORS
Només poden ser licitadors les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, que no incorrin en cap de les
circumstàncies que l'article 60 del TRLCSP declara motius de prohibició de contractar
i que reuneixin els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
Les empreses estrangeres no comunitàries han de complir, a més, els requisits
establerts en els articles 55 i 72 del TRLCSP.
La Fundació Tarragona 2017 podrà contractar amb unions d'empresaris o agrupacions
que es constitueixin temporalment a aquest efecte, d'acord amb el que preveu l'article
59 del TRLCSP. Aquests empresaris queden obligats solidàriament davant la Fundació
Tarragona 2017. Aquesta participació s'ha de instrumentalitzar, a la fase de
presentació de l'oferta, mitjançant l'aportació d'un document privat en el qual es
manifesti la voluntat de concurrència conjunta, s'indiquin els noms i circumstàncies de
les persones que constitueixen l'empresa i la participació de cadascuna, i s'assumeixi
el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en el cas que resultin
adjudicataris. No és necessària la formalització en escriptura pública fins que s'hagi
efectuat l'adjudicació al seu favor.
9. CONDICIONS DE SOLVÈNCIA
-

Les condicions mínimes de solvència que ha de reunir l'empresari per a celebrar
el contracte i la forma d'acreditar-la són les següents:
a) Solvència econòmica:
Criteri únic: Volum anual de negocis del licitador en l'àmbit a què es refereix el
contracte.
Mínim: El volum de l'any de major volum de negoci dels últims tres anys
conclosos haurà de ser, com a mínim, de 200.000 €.
Mitjà d'acreditació: En el cas de licitadors espanyols, s'acreditarà per mitjà dels
comptes anuals del licitador aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si
l'empresari estigués inscrit en el registre, i en cas contrari per les dipositades
en el registre oficial en què hagi de estar inscrit. Els empresaris individuals no
inscrits en el Registre Mercantil hauran d'acreditar el seu volum anual de
negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzades
pel Registre Mercantil.
En el cas d'empresaris estrangers, s'acreditarà per mitjà d'estats financers o
d'extractes d'estats financers, en el supòsit que la publicació d'aquests sigui
obligatòria a la legislació del país en què l'operador econòmic estigui establert.
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b) Solvència tècnica:
Criteri 1: Experiència en la prestació de serveis similars als que constitueixen
l'objecte del present contracte en el curs dels últims cinc (5) anys.
Mínim requerit: Es requereixen els dos (2) mínims següents:
o

En el curs dels últims cinc (5) anys, el licitador haurà d'haver prestat, com
a mínim, cinc (5) serveis logístics integrals similars als que constitueixen
l’objecte del present contracte. Els esmentats cinc (5) serveis logístics
integrals mínims hauran d’haver estat prestats en esdeveniments multiseu.

o

En el curs dels últims cinc (5) anys, el licitador haurà d'haver prestat, com
a mínim, tres (3) serveis logístics internacionals amb origen o destí a
Europa, Àsia o Àfrica.
Els tres (3) continents esmentats són aquells dels que formen part els
CON’s participants als XVIII Jocs Mediterranis.

Mitjà d'acreditació: Relació dels treballs efectuats per l'interessat en el curs dels
últims cinc (5) anys, que inclogui import, dates i el destinatari (públic o privat)
dels mateixos. Quan el destinatari sigui una entitat del sector públic, els serveis
o treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per
l'òrgan competent. Si s'escau, aquests certificats han de ser comunicats
directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent. Quan el
destinatari sigui un subjecte privat, els serveis o treballs efectuats s'acreditaran
mitjançant un certificat o bé declaració de l'empresari privat.
Per acreditar la solvència necessària per subscriure un contracte determinat,
l'empresari podrà basar-se en la solvència i mitjans d'altres entitats, independentment
de la naturalesa jurídica dels vincles que tingui, sempre que demostri que, per a
l'execució del contracte, disposa efectivament d'aquests mitjans.

10. PROPOSICIONS DELS LICITADORS. NORMES GENERALS
-

Les ofertes que presentin els licitadors interessats han d'englobar tota la prestació
objecte d'aquesta contractació.

-

Les ofertes es poden presentar a les dependències de la Fundació Tarragona 2017
fins al dia i l'hora que s'indiqui a l'anunci de licitació o enviar per correu dins el
termini d'admissió.

-

En el cas que les ofertes es trametin per correu dins el termini atorgat a aquest
efecte, les empreses han de justificar que la data i l'hora d'imposició de la tramesa
a l'Oficina de Correus són, com a màxim, les assenyalades en l'anunci i anunciarles a la Fundació Tarragona 2017 mitjançant telegrama, telefax o correu electrònic,
que l'entitat ha de rebre, com a molt tard, el mateix dia de la finalització del termini
de presentació de les ofertes. La comunicació a la Fundació Tarragona 2017 per
correu electrònic només és vàlida si hi ha constància de la transmissió i recepció,
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de les seves dates i del contingut íntegre de les comunicacions i si s'identifiquen
fidedignament el remitent i el destinatari. Sense la concurrència d'aquests requisits,
l'oferta no és admesa. Sigui com sigui, si després de deu dies naturals des de la
finalització del termini de presentació de les ofertes no s'ha rebut a la seu de la
Fundació Tarragona 2017 la proposició enviada per correu, aquesta proposició no
és admesa en cap cas.
-

Les ofertes presentades fora del termini establert no seran admeses sota cap
concepte ni en cap circumstància.

-

No es pot presentar més d'una proposició, ni tampoc subscriure proposicions en
participació conjunta amb altres empreses si ja s'ha fet individualment ni figurar en
més d'una d'aquestes agrupacions. La infracció de la prohibició a què es fa
referència en aquest paràgraf dóna lloc a la inadmissió de totes les proposicions
presentades.

-

Les proposicions han de ser secretes. Els licitadors han de garantir aquest caràcter
respectant estrictament la forma de presentació d'ofertes que s'especifica en la
clàusula 11 d'aquest PCP.

-

La presentació d'una oferta implica, d'una banda, que el licitador accepta
incondicionalment el contingut d'aquest PCP i del PPT i, de l'altra, el reconeixement
que reuneix tots i cadascun dels requisits necessaris per a contractar amb la
Fundació Tarragona 2017 i en aquest procediment.

-

La documentació que configuri l'oferta, un cop lliurada, només es pot retirar per
motius justificats. La retirada injustificada d'una proposició, donarà lloc a la
prohibició de contractar prevista a l'article 60.2 del TRLCSP.

11. FORMA DE PRESENTAR LES PROPOSTES
-

Les ofertes a presentar en aquest procediment s'han de presentar a través de tres
(3) sobres, designats respectivament amb els noms de "Sobre A", "Sobre B" i
"Sobre C".

-

Seguir les instruccions sobre com s'ha de preparar l'oferta i quina informació s'ha
de subministrar en cada sobre és essencial. Tal com s'indica a continuació, la
infracció d'aquestes instruccions pot conduir a l'exclusió del licitador.

-

Els tres (3) sobres que es presentin a la licitació hauran d'estar tancats, a fi i
efecte de complir amb el caràcter secret de les propostes dels licitadors, i
han de complir les formalitats pel que fa a la seva identificació externa i al
seu contingut que s'indiquen a continuació:

o

Sobre A. Documentació Formal
a) Identificació externa del Sobre A
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Sobre A
documentació formal
CONTRACTE DE PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LOGÍSTICA
INTEGRAL ALS XVIII JOCS MEDITERRANIS TARRAGONA 2018
S'haurà d'indicar en l'exterior del sobre: Nom de l'empresa que es
presenta al procediment, número de telèfon, adreça de correu electrònic
de la persona de contacte, així com el nom i cognoms, la data i la
signatura del licitador o del la persona que el representi.
b) Contingut del Sobre A
1) Relació de tots els documents inclosos en el sobre, ordenats
numèricament.
2) Una declaració responsable segons el model de l'Annex 1 del present
PCP.
En aquesta declaració s'indica que es compleixen les condicions
establertes legalment per contractar i que es reuneixen les condicions
de capacitat i solvència que preveu aquest PCP.
Alternativament a la declaració responsable assenyalada, també
s'admetrà el formulari normalitzat de document europeu únic de
contractació, que es pot complementar en el següent link:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es
No obstant això, en qualsevol moment del procediment l'òrgan de
contractació podrà sol·licitar que els licitadors aportin la documentació
acreditativa del compliment de les condicions establertes per poder
resultar adjudicatari del contracte.
3) Un document en el qual s'indiqui el nom de la persona de contacte als
efectes del procediment de licitació, un domicili a efectes de
notificacions (adreça postal o bé adreça de correu electrònic) i un
número de telèfon de contacte.
4) En el cas de voluntat de concurrència conjunta en unió d'empresaris,
s'haurà de presentar, addicionalment, el document privat a què es fa
referència en la clàusula 8 d'aquest PCP.

o

Sobre B. Documentació Tècnica
a) Identificació externa del Sobre B
Sobre B
Part de l'oferta avaluable mitjançant judicis de valor
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CONTRACTE DE PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LOGÍSTICA
INTEGRAL ALS XVIII JOCS MEDITERRANIS TARRAGONA 2018
S'haurà d'indicar en l'exterior del sobre: Nom de l'empresa que es
presenta al procediment, número de telèfon, adreça de correu electrònic
de la persona de contacte, així com el nom i cognoms, la data i la
signatura del licitador o del la persona que el representi.
b) Contingut del Sobre B
1) Relació de tots els documents inclosos en el sobre, ordenats
numèricament.
2) Pla Director dels serveis de logística integral per als XVIII Jocs
Mediterranis
Aquest document haurà de fer referència als serveis descrits al PPT.
3) El Sobre B ha de contenir, així mateix, una còpia en format digital
de la mateixa documentació presentada en paper en el Sobre B.
o

Sobre C. Proposta econòmica i documentació a aportar pels licitadors
relativa als criteris d'adjudicació quantificables de forma automàtica

a) Identificació externa del Sobre C
Sobre C
Proposta econòmica i documentació a aportar pels licitadors
relativa als criteris d'adjudicació quantificables de forma
automàtica
CONTRACTE DE PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LOGÍSTICA
INTEGRAL ALS XVIII JOCS MEDITERRANIS TARRAGONA 2018
S'haurà d'indicar en l'exterior del sobre: Nom de l'empresa que es
presenta al procediment, número de telèfon, adreça de correu electrònic
de la persona de contacte, així com el nom i cognoms, la data i la
signatura del licitador o del la persona que el representi.
b) Contingut del Sobre C
1) Oferta econòmica per a la prestació dels serveis
El referit document s'haurà de presentar seguint el model que consta
com a annex 2 a aquest Plec.
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L'oferta econòmica s'ha de presentar en suport paper i haurà d'estar
signada pel licitador.

S'assenyala expressament que lliurar sobres oberts, incloure en el sobre A
documentació o informació que segons aquest PCP s'ha d'incloure en el sobre B
o C, incloure en el sobre B documentació o informació que segons aquest PCP
s'ha d'incloure en el sobre C, o presentar un nombre diferent de sobres als quals
es demana, comporta una infracció del caràcter secret de les propostes dels
licitadors. Aquesta infracció implica l'EXCLUSIÓ AUTOMÀTICA DEL LICITADOR
d'aquest procediment de licitació.

12. OBERTURA I EXAMEN DE LES OFERTES. MESA DE CONTRACTACIÓ.
Finalitzat el termini de presentació d'ofertes, d'acord amb l'article 8 de les IIC, es
constituirà la Mesa de contractació, que procedirà a l'obertura dels sobres que
contenen la documentació formal (sobre A) i qualificarà els documents presentats.
Si s'observessin defectes o omissions esmenables en la documentació, es comunicarà
per fax o correu electrònic als interessats i es concedirà termini no superior a tres dies
per esmenar-los. S'aixecarà acta del resultat de Mesa.
La mesa de contractació estarà formada per:
President: el Director Executiu de l'Oficina Tarragona 2018, o persona en qui delegui.
Vocals:
- El Secretari de la Fundació Tarragona 2017 o persona en qui delegui
- La Directora de l'Àrea d'Administració, Finances i Serveis Jurídics o persona
en qui delegui
- El Director d’Operacions i Serveis II de la Fundació Tarragona 2017 o persona
en qui delegui
- El Responsable de Logística de la Fundació Tarragona 2017 o persona en qui
delegui
Secretari de la mesa: Persona adscrita a l'àrea de contractació de serveis i
subministraments, o persona designada pel director executiu d'entre els treballadors
de la Fundació.
L'acte d'obertura de les proposicions del sobre B (criteris no avaluables
automàticament) serà públic i es durà a terme a les dependències de la Fundació
Tarragona 2017. Per avaluar el seu contingut, la Mesa de contractació podrà sol·licitar
els informes tècnics que consideri precisos, en cas que ho entengui necessari.
La puntuació assignada als criteris no automàtics es donarà a conèixer en l'acte
d'obertura del sobre C. L'acte d'obertura de les proposicions del sobre C (la proposta
econòmica) es farà en últim lloc. Aquest acte, que serà públic, es durà a terme a les
dependències de la Fundació Tarragona 2017, un cop avaluats els criteris no
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automàtics. La Mesa procedirà a l'obertura i valoració del sobre C i procedirà a la
valoració total de les ofertes presentades i elevarà proposta a l'òrgan de contractació
a favor del licitador que hagi presentat la proposició que contingui l'oferta més
avantatjosa. En aquells casos en què no resulti admissible cap de les ofertes la Mesa
proposarà que es declari deserta la licitació.
La proposta d'adjudicació s'elevarà a l'òrgan de contractació. L'esmentada proposta
d'adjudicació no crea cap dret a favor de l'empresari proposat mentre no existeixi acord
o resolució de l'òrgan de contractació.
Les dates de les Meses públiques, i qualsevol variació de les mateixes, es publicarà al
Perfil de contractant de la Fundació Tarragona 2107.
L'adjudicació es produirà en el termini màxim de 2 mesos a comptar des del termini
d'obertura de proposicions. Aquests terminis s'ampliaran en 15 dies hàbils si concorren
a la licitació ofertes desproporcionades o anormalment baixes.
13. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
La mesa de contractació utilitza els següents criteris per avaluar les ofertes
presentades:
a) Criteris d’avaluació no automàtics (Sobre B) ....................... fins un màxim de
40 punts
- Pla Director dels serveis de logística integral per als XVIII Jocs Mediterranis
........................................................................................... fins a 35 punts
Es valorarà l’estructuració, coherència i grau de detall del Pla Director. També es
valorarà que la concreció dels recursos assignats permeti que l’operativa del servei
proposada pel licitador respongui satisfactòriament a les necessitats definides al PPT;
amb caràcter exemplificatiu, però no limitatiu, es tindrà en compte el nombre de
recursos materials i eines logístiques a disposició del servei, la tipologia i quantitat
d’elements de transport i vehicles que es posin a disposició del servei, els recursos
personals, els horaris i distribució de torns.
La puntuació màxima l’obtindrà aquella oferta que millor s’adeqüi als criteris de
valoració exposats. Les restants ofertes tindran una puntuació menor i proporcional a
la màxima indicada, expressada en nombres sencers sense decimals.
- Descripció de les eines tecnològiques................................................ fins a 5
punts
Es valorarà que les eines tecnològiques requerides al PPT ofereixin una solució
adequada a les necessitats de l’execució del servei objecte del contracte, així com que
permetin la màxima eficàcia en la gestió del servei (veure apartat 3.6 del PPT, on es
fa referència a l’eina tecnològica necessària).
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La puntuació màxima l’obtindrà aquella oferta que millor s’adeqüi als criteris de
valoració exposats. Les restants ofertes tindran una puntuació menor i proporcional a
la màxima indicada, expressada en nombres sencers sense decimals.
b) Criteris d’avaluació automàtics (Sobre C) ....................... fins un màxim de 60
punts
La puntuació màxima a atorgar es desglossa de la següent forma:

VARIABLES
Responsable - Cap Magatzem
Operari - manipulador
H. Nocturnes Responsable - Cap Magatzem
H. Nocturnes Operari - manipulador
Furgoneta 3500kg
Furgoneta 1000kg
Toro
Carretilla manual
Desplaçament maquinària
€/Km

Puntuació
màxima
14 punts
14 punts
6 punts
6 punts
5 punts
5 punts
3 punts
3 punts
2 punts
2 punts

S’atorgarà la màxima puntuació a l’oferta que ofereixi un percentatge més elevat de
rebaixa dels preus unitaris màxims establerts a la clàusula 4 del PCP, i a la resta de
licitadors, proporcionalment mitjançant la següent fórmula:
P=Ov x puntuació màxima corresponent al preu unitari concret
Oe
on:
P: Puntuació de l’oferta
Ov: Oferta que es valora
Oe: Oferta més elevada
14. GARANTIA DEFINITIVA
El licitador millor classificat haurà d'acreditar en el termini de 10 dies hàbils, a comptar
des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, la constitució d'una
garantia corresponent al 5% del pressupost màxim de licitació. De no donar
compliment a aquest requisit per causes a ell imputables, la Fundació no efectuarà
l'adjudicació al seu favor, que s'efectuarà a favor del següent licitador que tingui l'oferta
més avantatjosa.
La garantia podrà constituir-se en qualsevol de les formes establertes a l'article 96 del
TRLCSP, amb els requisits de l'esmentat article.
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Per ingressar la garantia els licitadors es poden posar en contacte amb la Fundació
Tarragona 2017.
La garantia definitiva respondrà dels conceptes esmentats a l'art. 100 del TRLCSP.
La devolució i cancel·lació de garanties definitives s'efectuarà d'acord amb el que
disposa l'article 102 del TRLCSP. El termini de garantia es fixa en tres mesos des de
la data de finalització del contracte.
15. CLASSIFICACIÓ I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ
L'òrgan de contractació classificarà als candidats admesos en forma decreixent i
requerirà a l'empresa que hagi estat classificada en primer lloc perquè, en un termini
màxim de 10 dies hàbils des de la recepció de la notificació, presenti la següent
documentació acreditativa:
1. Documentació acreditativa de la capacitat d'obrar dels empresaris que siguin
persones jurídiques: aquesta s'acreditarà mitjançant escriptura de constitució i de
modificació, si escau, inscrita al Registre Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible
d'acord amb la legislació mercantil aplicable. Si no ho és, l'acreditació de la capacitat
d'obrar es realitzarà mitjançant l'escriptura o document de constitució, estatuts o acte
fundacional, on constin les normes reguladores de la seva activitat, inscrites, si escau,
en el corresponent Registre Oficial.
En el supòsit de concórrer un empresari individual acompanyarà el Document Nacional
d'Identitat i, si escau, l'escriptura d'apoderament legalitzada, o fotocòpia autenticada.
La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Comunitat
Europea o signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu es farà mitjançant
l'acreditació en els Registres o presentació de les certificacions que s'indiquen a
l'annex
I
del
RGLCAP,
en
funció
de
els
diferents
contractes.
La capacitat d'obrar de les persones físiques o jurídiques d'Estats no pertanyents a la
Unió Europea, es justificarà seguint el tenor literal previst a l'article 55 del TRLCSP.
2. Poder validat a favor de les persones que compareguin o signin proposicions en
nom d'un altre.
Si el licitador és persona jurídica, aquest poder ha de constar inscrit en el Registre
mercantil. Si es tracta d'un poder per algun acte concret no és necessària la inscripció
en el Registre Mercantil, d'acord amb l'art. 94.1.5 del Reglament del Registre Mercantil.
La validació de poders es farà fins a tres dies abans d'aquell en què finalitzi el termini
per presentar la documentació requerida.
3. Documentació acreditativa d'estar en possessió de les condicions de solvència,
econòmica, financera i tècnica o professional descrits a la clàusula 9 del present PCP.
4. Les empreses estrangeres aportaran una declaració expressa de submissió a la
jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols en qualsevol ordre, per a totes les
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incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb
renúncia al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.
5. Declaració o declaracions d'alta de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) en
el supòsit en què la societat no estigui exempta de tributar. Si la societat està inclosa
en la matrícula del tribut, el justificant d'haver pagat el darrer dels exercicis, del qual
hagi vençut el període de cobrament en voluntària. Així mateix, una declaració
responsable de no haver presentat la baixa del IAE.
6. Documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
7. Justificant d'haver constituït la garantia definitiva.
8. Documentació acreditativa de la modalitat del sistema de gestió de la prevenció de
riscos laborals, si escau.
9. Una relació numerada de tots els documents inclosos en aquest sobre.
Els documents han de ser originals o còpies d'aquests que tinguin caràcter
d'autèntiques, d'acord amb la legislació vigent. En cas d'empreses estrangeres, es
presentarà la documentació traduïda de forma oficial al català o al castellà.
Si en el termini assenyalat no es rep la documentació identificar en la present clàusula
o no s'acredita que el proposat adjudicatari està al corrent de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, l'òrgan de contractació requerirà la mateixa
documentació al licitador següent, per l' ordre en què hagin quedat classificades les
ofertes.
Inscripció en els registres electrònics de licitadors
La inscripció al Registre oficial de licitadors i empreses classificades de l'Estat
(ROLECE), o en el Registre Electrònic d'empreses de la Generalitat és suficient per
acreditar les condicions d'aptitud de l'empresari en relació a la seva personalitat
jurídica i capacitat d'obrar i la representació ; habilitació professional o empresarial;
solvència econòmica i financera i classificació; l'alta en l'impost d'activitats
econòmiques, i el rebut del darrer pagament o, si escau, la declaració d'exempció, i la
declaració de no estar sotmesa a prohibició de contractar.
Les empreses inscrites en aquests registres no han d'aportar els documents i les dades
que figuren.
Serà suficient que el licitador indiqui el número d'inscripció en el Registre o acompanyi
fotocòpia simple del document acreditatiu d'inscripció, juntament amb una declaració
responsable de la vigència de les dades que inclou.
16. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
L'adjudicació s'efectuarà dins dels 5 dies hàbils següents a la recepció de la
documentació prevista a la clàusula anterior.
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L'acord d'adjudicació es notificarà als candidats o licitadors i, simultàniament es
publicarà en el perfil de contractant i contindrà la informació que s'indica a l'article 151.4
del TRLCSP.
En la notificació i en el perfil s'indicarà el termini en què s'haurà de procedir a la
formalització conforme a l'art. 156.3 del TRLCSP.
La notificació es farà per qualsevol dels mitjans que permetin deixar constància de la
seva recepció pel destinatari. En particular, podrà efectuar-se per notificació
electrònica a l'adreça de correu electrònic que els licitadors o candidats haguessin
designat al presentar les seves proposicions.
17. PERFECCIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
El contracte haurà de formalitzar-se en document privat que s'ajusti amb exactitud a
les condicions de la licitació, constituint aquest document títol suficient per accedir a
qualsevol registre públic. Si el contractista sol·licita que el contracte s'elevi a escriptura
pública seran del seu càrrec les despeses corresponents.
La formalització haurà d'efectuar no més tard dels 15 dies hàbils següents a comptar
des que es rebi la notificació de l'adjudicació.
En el cas que l'adjudicatari sigui una unió temporal d'empresaris haurà de presentar
davant l'òrgan de contractació, en el termini de 15 dies previs a la formalització del
contracte, l'escriptura pública de formalització de la unió temporal.
En el cas que no es pugui formalitzar el contracte en el termini assenyalat per causes
imputables al contractista, aquest perdrà la fiança i haurà d'indemnitzar la Fundació
Tarragona 2017 pels danys i perjudicis ocasionats.
No podrà iniciar-se l'execució del contracte sense la prèvia formalització.
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C) EFECTES, COMPLIMENT I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
18. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
L'execució del contracte s'ha de realitzar d'acord amb allò que estableix el PCP, el PPT
i les IICC.
19. OBLIGACIONS LABORALS, SOCIALS I ECONÒMIQUES DEL CONTRACTISTA
A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte, el
contractista queda obligat al compliment de les següents obligacions:
-

Al compliment de les disposicions vigents en matèria de legislació laboral,
seguretat social, prevenció de riscos laborals i legislació mediambiental.
L'incompliment d'aquestes no implicarà cap responsabilitat per a la Fundació
Tarragona 2017.

-

El contractista respondrà de totes les obligacions que li vénen imposades pel seu
caràcter d’ocupador, així com del compliment de les normes que regulen i
desenvolupen la relació laboral o de qualsevol altre tipus, existent entre aquell i els
seus treballadors, o entre seus subcontractistes i els treballadors d'un o altre, sense
que pugui repercutir contra la Fundació Tarragona 2017 cap multa, sanció o
qualsevol tipus de responsabilitat per incompliment d'alguna d'elles, que poguessin
imposar-li els organismes competents.

-

No hi haurà cap relació laboral entre el personal de l'empresa adjudicatària i la
Fundació Tarragona 2017, ja que el personal depèn únicament i exclusivament de
l'adjudicatari en la seva qualitat d'ocupador.

-

En qualsevol cas, el contractista indemnitzarà la Fundació Tarragona 2017 per les
quantitats que es veiés obligat a pagar per incompliment de les obligacions aquí
consignades, encara que això li vingui imposat per resolució judicial o
administrativa.

Es considera obligació essencial, l'incompliment de la qual serà causa de resolució, el
trobar-se l'adjudicatari en qualsevol moment al corrent de les seves obligacions
tributàries i amb la seguretat social.
Confidencialitat
El contractista haurà de respectar la confidencialitat de la informació d'aquest tipus a
què tingui accés amb ocasió de l'execució del contracte. Aquest deure es mantindrà
durant cinc anys, si no s'estableix res diferent en els plecs o en el contracte.
20. CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ
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Els drets i obligacions que es deriven d'aquest contracte podran ser cedits a un tercer
sempre que es compleixin els requisits que estableix l'article 226 del TRLCSP.
El contractista haurà de comptar amb el consentiment exprés de la Fundació
Tarragona 2017 per concertar amb tercers la realització parcial de la prestació.
21. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
En el cas que, en el marc del desenvolupament d'aquest contracte, s'hagi d'introduir
alguna modificació, aquesta modificació s'haurà d'ajustar a allò que estableix l'art. 9
del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.

22. CRITERIS DE FACTURACIÓ I PAGAMENT
La facturació dels serveis s’efectuarà a la finalització de l’execució del servei i, com a
màxim, en data 31 de juliol de 2018.
Si els treballs efectuats no s'adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència
de vicis o defectes imputables al contractista, la Fundació Tarragona 2017 podrà
rebutjar els mateixos i queda exempta del pagament del preu. També tindrà dret a
recuperar els imports que ja hagués satisfet (art. 307 TRLCSP).
Determinació del termini de pagament de factures o certificacions:
El contractista haurà de presentar la factura al registre de la Fundació Tarragona 2017,
en temps i forma, d'acord amb la periodicitat indicada més amunt.
El termini de pagament de les factures, segons el previst en l'art. 216 de la LCSP, és
de 30 dies a comptar de la data en què s'aprovi per l'òrgan competent la factura o
certificació.
El termini màxim per dur a terme l'aprovació, prèvia conformitat de la factura, serà de
30 dies a comptar de la data de presentació de la factura en el registre d'entrada de la
Fundació Tarragona 2017.
Si en les factures o certificacions existissin errors o deficiències, el termini comptarà
des que es subsanin i la Fundació Tarragona 2017 rebi la factura o certificació correcta.
En cap cas es pagarà mitjançant domiciliació bancària sinó que, un cop presentada i
aprovada la factura es tramitarà la seva aprovació.
Cessió dels drets de cobrament de certificacions i factures:
Perquè la cessió del dret de cobrament sigui efectiva serà requisit imprescindible donar
compliment als requisits que preveu l'article 218 de la LCSP.
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23. DEURES RESERVA I SIGIL. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
La informació, documentació, arxius o especificacions en qualsevol suport facilitades
per la Fundació Tarragona 2017 a l'adjudicatari per a l'execució del contracte hauran
de ser considerades per aquest com confidencials, no podent ser objecte, total o
parcial, de publicacions, difusió, utilització per finalitat diferent de l'execució del
contracte, comunicació o cessió de tercers.
L'adjudicatari assumeix l'obligació de custodiar fidel i curosament la documentació,
sigui quin sigui el suport emprat, que se li lliuri per a la realització dels treballs i, amb
això, adquireix el compromís que, ni la documentació, ni la informació que ella conté ,
arribi en cap cas en poder de terceres persones alienes a l'execució del contracte.
El tractament de dades de caràcter personal que s'obtinguin durant l'execució del
contracte haurà de respectar, en la seva integritat, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de
desplegament.
L'adjudicatari es comprometrà a no divulgar aquesta informació confidencial, així com
a no publicar-la per qualsevol altre mitjà, ja sigui directament o mitjançant tercers, i no
posar-la a disposició altres persones sense el previ consentiment per escrit de la
Fundació Tarragona 2017.
L'adjudicatari del contracte es compromet, una vegada extingit el present contracte, a
no conservar cap còpia de qualsevol material, informació o documentació de la
informació confidencial.
Així mateix, l'adjudicatari informarà al seu personal, col·laboradors i subcontractistes
de les obligacions establertes en el present contracte sobre la confidencialitat, així com
de les obligacions relatives al tractament automatitzat de dades de caràcter personal.
Realitzarà els advertiments i subscriurà els documents que siguin necessaris amb el
seu personal i col·laboradors, amb la finalitat d'assegurar el compliment d'aquestes
obligacions.
La vigència de les obligacions de confidencialitat establertes en el present contracte
serà indefinida, i es mantindran en vigor amb posterioritat a la finalització, per qualsevol
causa, de la relació entre la Fundació Tarragona 2017 i l'adjudicatari.
L'incompliment de la present clàusula de confidencialitat facultarà la societat per exigir
al contractista una indemnització pels danys i perjudicis causats.
24. ASSEGURANCES
En el termini màxim de 15 dies des de la formalització del contracte, el contractista
haurà de subscriure una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys
que es puguin provocar en l'execució i de les obligacions derivades del contracte, en
la qual figurarà com a assegurada la Fundació Tarragona 2017. Per acreditar la
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contractació de les assegurances requerides, el contractista aportarà una còpia de la
pòlissa corresponent i del document de pagament.
25. INCOMPLIMENT I RÈGIM DE PENALITATS
Indemnització per danys i perjudicis. L'adjudicatari està obligat a complir el contracte
dins el termini per fer-ho, i haurà d'indemnitzar la Fundació Tarragona 2017 dels danys
ocasionats, mitjançant una indemnització pels perjudicis derivats per dol o negligència
en el compliment de les obligacions que resultin de l'adjudicació del present contracte.
L'adjudicatari queda subjecte al règim de penalitats que es descriu en les clàusules
següents:
24.1 Demora en l'execució del contracte
El contractista està obligat a complir el termini / s d'execució del contracte Quan
l'adjudicatari demori, per causes a ell imputables, els terminis d'execució del contracte,
la Fundació Tarragona 2017 podrà optar per la resolució del contracte o per la
imposició de penalitats diàries , que seran de 0,20 € per cada 1.000 € del preu del
contracte.
La constitució en mora del contractista no requerirà interpel·lació o intimació prèvia per
part de la Fundació Tarragona 2017.
24.2 Tipificació de faltes
Addicionalment al que assenyala la clàusula 24.1 anterior, en l'execució del present
contracte es tipifiquen les següents faltes:
-

Faltes molt greus: es consideren faltes molt greus aquelles incidències que
provoquin la no disponibilitat general de la plataforma online de venda d'entrades
o dels punts de distribució i venda físics, impactant directament en la venda.
Cada falta molt greu donarà lloc a la meritació d'una penalitat equivalent a 120
euros per dia i sessió a la qual hagi afectat la no disponibilitat del servei.

-

Falta greu: es consideraran faltes greus aquelles incidències que provoquin la no
disponibilitat de parts de la plataforma en línia de venda d'entrades o dels punts de
distribució i venda físics, impactant directament en la venda.
Cada falta greu donarà lloc a la meritació d'una penalitat equivalent a 90 euros per
sessió a la qual hagi afectat la no disponibilitat de parts del sistema o del punt de
distribució i venda.
La suma de 5 faltes greus al mes es considerarà falta molt greu i es penalitzarà
com a tal.

20

Exp. 13/18

-

Falta lleu: es consideraran faltes lleus aquelles que degradin el servei sense
bloquejar el servei de venda d'entrades.
No es penalitzaran excepte quan hi hagi més de 5 faltes lleus al mes, que es
considerarà una falta molt greu i es penalitzarà com a tal.

La imposició de penalitats per la comissió de les faltes enunciades en la present
clàusula 24.2 ha d'ésser precedida de la tramitació d'un expedient en què s'ha de
concedir audiència a l'adjudicatari perquè pugui formular les al·legacions que consideri
oportunes. A la vista d'aquestes al·legacions, l'òrgan de contractació de la Fundació
Tarragona 2017 haurà d'emetre la corresponent resolució.
L'import de les penalitats previstes a la present clàusula s'ha de deduir de la garantia.
La pèrdua de la garantia o els imports de les penalitats no exclouen la indemnització
per danys i perjudicis a què pot tenir dret l'Administració Tarragona 2017 originats pels
incompliments del contractista.
26. CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
El contracte de serveis objecte de la present licitació serà executat de conformitat amb
allò que s'estableix en el present PCP, en el PPT i en tota la documentació que
revesteixi caràcter contractual. El contractista resta obligat així mateix al compliment
de la seva oferta.
Seran causes de resolució les que s'estableixen en els articles 223 i 308 del TRLCSP.
En aquests supòsits s'actuarà conforme al que preveuen els articles 224, 308 i 309 del
TRLCSP, així com els articles 110 a 113 del RGLCAP, si són d'aplicació.

27. RÈGIM DE RECURSOS I JURISDICCIÓ COMPETENT
La interpretació, efectes i compliment del present contracte queden subjectes a la
legislació civil, mercantil i processal espanyola, sense perjudici que li siguin aplicables
les normes que conté el títol V del Llibre I del TRLCSP, relatives a les modificacions
contractuals. En cas que hi hagi alguna contradicció entre preceptes de diversos
documents contractuals d'aquest procediment de licitació, el present PCP regirà amb
preferència sobre el PPT i el contracte.
L'ordre jurisdiccional civil serà competent per a resoldre les controvèrsies entre les
parts en relació amb la preparació, adjudicació, efectes, compliment i extinció del
contracte, d'acord amb allò previst a l'article 21.2 del TRLCSP. Les parts se sotmeten
expressament a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de
Tarragona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.
Tarragona, 8 de març de 2018.
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El director executiu
De l'Oficina Tarragona 2018

El President de la
Fundació Tarragona 2017
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ANNEX 1
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE INCOMPATIBILITAT I CAPACITAT PER
CONTRACTAR, ESTAR AL CORRENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I
REUNIR LES CONDICIONS DE CAPACITAT I SOLVÈNCIA.
Sr / Sra ............................................... , amb DNI núm. ....................., en nom propi, o en
representació de l'empresa .................. ..................., amb domicili a ...........................
carrer ........................... i codi d'identificació fiscal núm. .........................
DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
1.- Que ni el signant de la declaració, ni l'entitat a la qual represento, ni cap dels seus
administradors o representants, es troben sotmesos a cap supòsit a què es refereix l'article
60 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
2.- Que no forma part dels òrgans de govern o administració de l'entitat licitadora cap alt
càrrec als quals es refereix la Llei 5/2006, de 10 d'abril, de regulació dels conflictes
d'interessos dels membres del Govern i dels Alts càrrecs de l'Administració General de
l'Estat o de la Llei 53/1984 de 26 de desembre d'incompatibilitats del personal al servei de
les administracions públiques ni es tracta de qualsevol dels càrrecs electius regulats en la
Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny , del règim electoral general, en els termes que
estableix la mateixa.
3.- Que el licitador està facultat per contractar amb la Fundació Tarragona 2017, ja que
disposa de les condicions d'aptitud i capacitat per contractar amb el Sector Públic previstes
a la Secció primera del Capítol II, Títol II del Llibre I del Text refós de la Llei de contractes
del sector públic (arts. 54, 56, 57 i 59).
4.- Que el licitador està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries
imposades per les disposicions vigents.
5.- Que el licitador està al corrent en el compliment de les obligacions de Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents.
6.- Que el licitador està donat d'alta de l'impost d'activitats econòmiques i està al corrent
del pagament d'aquest, quan s'exerceixin activitats subjectes a aquest impost.
7.- Que el licitador reuneix totes i cadascuna de les condicions de solvència econòmica i
tècnica requerides en la clàusula 9 del Plec de Clàusules Particulars.
I perquè tingui efectes en l'expedient de Contractació de la Fundació Tarragona 2017,
signo la present Declaració sota la meva responsabilitat i amb el segell d'aquesta empresa.
a
(Data i signatura)
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Annex 2 SOBRE C
MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA
Sr / Sra ............................................... , amb DNI núm. ....................., en nom propi, o en
representació de l'empresa .................. ..................., amb domicili a ........................... Carrer
........................... i codi d'identificació fiscal núm. ..........................
EXPOSO
1.- Que estic assabentat de la licitació convocada per la Fundació Tarragona 2017, mitjançant
procediment obert, per a contractar el servei de logística integral pels XVIII Jocs Mediterranis, i
igualment estic assabentat del Plec de Clàusules Particulars i del Plec de Prescripcions Tècniques
que regiran el contracte, els quals accepto íntegrament.
2.- Que em comprometo a executar els serveis, amb estricta subjecció als requisits i condicions
establerts en el Plec de Clàusules Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques.
3.- Que ofereixo executar el contracte de referència pels preus unitaris següents:

VARIABLES

Preu
unitari ofert
(IVA exclòs)

Responsable - Cap Magatzem
Operari - manipulador
H. Nocturnes Responsable - Cap Magatzem
H. Nocturnes Operari - manipulador
Furgoneta 3500kg
Furgoneta 1000kg
Toro
Carretilla manual
Desplaçament maquinària
€/Km

Concepte
Preu / hora servei
Preu / hora servei
Preu / hora servei
Preu / hora servei
Preu lloguer amb conductor - diari
Preu lloguer amb conductor - diari
Preu lloguer /dia sense conductor
Preu lloguer /dia sense conductor
Preu per desplaçament
Preu km a partir de 200km diaris / furgoneta

4.- Que em comprometo a adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals i materials
suficients i accepto les penalitats previstes en el PCP per al cas d'incompliment.

............................. de .................... ......... de .......................
signatura
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