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PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE
COORDINACIÓ I DINAMITZACIÓ DE LES ACTUACIONS DE LA MASCOTA DELS XVIII JOCS
MEDITERRANIS DURANT L’ESDEVENIMENT
I. PART GENERAL
Clàusula 1.- Objecte del contracte
L'objecte d'aquest contracte són els serveis de coordinació i dinamització de les actuacions de la
mascota dels XVIII Jocs Mediterranis (Tarracvs), del 22 de juny a l’1 de juliol de 2018.
La prestació a efectuar s'ajustarà a les condicions que figuren en aquest Plec de Clàusules Particulars
("PCP") i en el plec de prescripcions tècniques ("PPT").
Clàusula 2.- Tramitació mitjançant procediment obert simplificat
El contracte s'adjudicarà pel procediment obert, el qual es tramitarà de forma simplificada, atès que el
seu valor estimat no supera els 100.000 €, IVA exclòs.
Clàusula 3.- Necessitat i idoneïtat del contracte
La formalització d'aquest contracte és necessària per al compliment i realització dels fins fundacionals
de la Fundació Tarragona 2017, El principal dels quals és l'organització dels XVIII Jocs Mediterranis.
Clàusula 4.- Responsable del contracte
Es designa com a responsable del contracte, en compliment del que preveu l'article 62 de la LCSP, a la
Directora d’Administració, Finances i Serveis Jurídics de la Fundació Tarragona 2017 o persona en qui
aquesta delegui.
Clàusula 5.- Qualificació i règim jurídic
El contracte a què es refereix aquest PCP té naturalesa privada i es qualifica de contracte de serveis.
L'adjudicació del present contracte es regirà per la següent normativa:
- Les normes reguladores del procediment obert simplificat establertes a l’article 159 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic de 2017 ("LCSP"), i en tot allò no previst a l’esmentat
article, a les normes reguladores del procediment obert establertes a la Secció 2a del Capítol I del Títol
I del Llibre Segon de la LCSP.
Quant als seus efectes i extinció, a aquest contracte li són aplicables les normes de dret privat, i aquelles
normes a què es refereix el paràgraf primer de l'article 319 de la LCSP en matèria mediambiental, social
o laboral, de condicions especials de execució, de modificació del contracte, de cessió i subcontractació,
i la causa de resolució del contracte referida a la impossibilitat d'executar la prestació en els termes
inicialment pactats, quan no sigui possible modificar el contracte conforme els articles 204 i 205 de la
LCSP.
El present PCP, 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 integrant del respectiu contracte. La
interpretació del contracte i les discrepàncies sobre la seva aplicació s'han de fer tenint en compte en
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primer lloc el PCP i el PPT, que han de prevaler -als efectes esmentats- 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
excepció o reserva. El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes i de la resta de
documents contractuals que puguin tenir aplicació en l'execució de prestacions, no eximirà l'adjudicatari
de l'obligació de complir el seu contingut.
Així mateix, la presentació de proposicions implica l'autorització a la mesa i l'òrgan de contractació per
consultar les dades recollides en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic
o en les llistes oficials d'operadors econòmics d'un Estat membre de la Unió Europea .
Clàusula 6.- Determinació de la categoria del contracte
S'estableix amb expressió de la codificació corresponent a la classificació NACE i la nomenclatura de
Vocabulari Comú de contractes públics (CPV) de la Comissió Europea:
92331210-5 Serveis d’animació per nens
92330000-3 Serveis de zona recreativa
Clàusula 7.- Valor estimat del contracte, pressupost base de licitació i lots
7.1. valor estimat
El valor estimat del contracte a efectes de determinar el procediment d'adjudicació, la publicitat i la
competència de l'òrgan de contractació és de 27.000 €, IVA exclòs. Aquest valor estimat del contracte
s'ha calculat d'acord amb l'article 101 de la LCSP.
7.2 Pressupost de licitació
El pressupost de licitació màxim previst per a l'objecte del present contracte és de 32.670 €, IVA inclòs.
De conformitat amb el que exigeix l'article 100 de la LCSP, seguidament es desglossa el referit
pressupost base de licitació:
-

27.000 € en concepte de costos
5.670 € en concepte de 21% d'IVA

Els licitadors podran millorar a la baixa els preus màxim mitjançant el model d'oferta econòmica que
figura a l'Annex 1 d'aquest PCP.
Quedaran excloses les ofertes que presentin imports superiors al preu màxim que s'expressa en
aquest PCP.
El preu inclou 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. En particular, inclouen el preu dels mitjans personals i
materials necessaris per a la prestació dels serveis objecte del present contracte.
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El preu s'ha de mantenir durant tota la vigència del contracte.
En el cas del present contracte, no s'estableixen LOTS, en atenció a la justificació continguda en l'informe
relatiu a aquest extrem que obra en l'expedient.
Clàusula 8.- Revisió de preus
No procedeix la revisió de preus del present contracte.
Clàusula 9.- Admissió de variants
No s'admeten variants.
Clàusula 10.- Durada del contracte
La durada del contracte s'estendrà des de la seva formalització fins a l’1 de juliol de 2018.
Clàusula 11.- Òrgan de contractació
L'òrgan de contractació és el Patronat de la Fundació Tarragona 2017, que, per acord de 20 de gener
de 2017, va acordar concedir poders al President del Patronat i al Director Executiu de la Fundació per
actuar com a òrgan de contractació en tots els contractes d'import superior a 10.000 € (IVA exclòs).
Clàusula 12.- Anuncis oficials i perfil de contractant. Formulació d'aclariments i informació que
es facilita als licitadors
Per tal d'assegurar la transparència, publicitat i concurrència, la Fundació Tarragona 2017 difondrà a
través dels anuncis oficials exigits legalment i través d'Internet (concretament, a través del perfil del
contractant de la Fundació Tarragona 2017, ubicat a l'adreça web http://perfil.tarragona2018.cat/) La
informació relativa a aquest contracte.
Els plecs de la contractació estaran disponibles electrònicament pels licitadors en el perfil del contractant
de la Fundació Tarragona 2017.
Formulació d'aclariments
Els licitadors tenen a la seva disposició la bústia tarragona2018@tarragona2018.cat, On poden formular
les consultes i els dubtes 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 78/2018 Serveis de coordinació
i dinamització de les actuacions de la mascota dels XVIII Jocs Mediterranis”.
La Fundació recollirà tots els dubtes i consultes formulades a la bústia referit 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·licitades per les empreses licitadores.
Els licitadors tindran un termini per enviar a la Fundació les consultes i dubtes comentats com a màxim
vuit 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 sis dies abans de la data límit fixada per a la
recepció de les ofertes. Les respostes tindran caràcter vinculant.
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II. SELECCIÓ DEL CONTRACTISTA I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Clàusula 13.- Capacitat i solvència
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres que tinguin
plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i acreditin la seva solvència
econòmica, financera i tècnica o professional, d'acord amb el que preveu aquest PCP. Els requisits
concrets per a aquest cas s'estableixen en la clàusula 14 del present PCP. Les empreses estrangeres
no comunitàries hauran de complir, a més, els requisits que estableix l'article 68 de la LCSP.
En compliment de l'article 65.2 de la LCSP els empresaris hauran de comptar amb l'habilitació
empresarial o professional que, si escau, sigui exigible per realitzar l'activitat o prestació que constitueix
l'objecte del contracte.
En compliment de l'article 68 de la LCSP les persones jurídiques només podran ser adjudicatàries de
contractes que comportin prestacions que els hi siguin pròpies per estar compreses dins del fins, objecte
o àmbit d'activitat dels seus estatuts o regles fundacionals.
D'acord amb l'article 75 de la LCSP, 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 amb aquestes, sempre que demostri que, per a l'execució del
contracte, disposa efectivament d'aquests mitjans.
D'acord amb l'article 86.1 de la LCSP quan, per una raó vàlida, el licitador no estigui en condicions de
presentar les referències sol·licitades en el present PCP per a l'acreditació de la solvència econòmica i
financera, se li autoritzarà a acreditar la seva solvència econòmica i financera per mitjà de qualsevol
altre document que la Fundació Tarragona 2017 consideri apropiat.
UNIONS D'EMPRESARIS. Podran presentar proposicions les unions d'empresaris que es constitueixin
temporalment a l'efecte, segons preveu l'art. 69 de la LCSP. Cadascun dels empresaris que componen
l'agrupació haurà d'acreditar la seva capacitat d'obrar i la solvència econòmica, financera i tècnica o
professional, amb la presentació de la documentació a què fan referència les clàusules següents,
acumulant-se a efectes de la determinació de la solvència de la unió temporal les característiques
acreditades per a cadascun dels integrants de la mateixa.
Perquè en la fase de presentació de proposicions sigui eficaç la unió temporal davant de la Fundació
Tarragona 2017, caldrà que els empresaris que estiguin interessats a concórrer integrats en ella indiquin,
en document privat, els noms i circumstàncies dels que la constitueixin, la participació de cada un d'ells
i que assumeixen el compromís de constituir-se en Unió Temporal d'Empreses en cas de resultar
adjudicataris del contracte. Aquest document haurà d'estar signat pels representants de totes les
empreses components de la Unió. No és necessària la formalització en escriptura pública de la Unió fins
que s'hagi efectuat l'adjudicació al seu favor.
Clàusula 14.- Requisits de solvència econòmica i financera i requisits de solvència tècnica o
professional
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:
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14.1) Solvència econòmica i financera
La solvència econòmica i financera haurà d’acreditar-se a través d’un dels dos mitjans següents:
a) Mitjà 1: Volum anual de negocis del licitador en l'àmbit a què es refereix el contracte.
Mínim requerit: El volum de l'any de major volum de negoci dels últims tres anys conclosos haurà
de ser, com a mínim, de 20.000 €.
Mitjà d'acreditació: En el cas de licitadors espanyols, s'acreditarà mitjançant els 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 d'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 legalitzats pel Registre
Mercantil.
b) Mitjà 2: Assegurança d’indemnització per riscos professionals
Mínim: Disposició d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals, vigent fins a la
finalització del termini de presentació d’ofertes, per import no inferior a 20.000 €, així com
l’aportació de compromís de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment
de la seva cobertura durant tota l’execució del contracte. Aquest requisit s’entendrà complert
pel licitador que inclogui a la seva oferta un compromís vinculant de subscripció, en cas de
resultar adjudicatari, de l’assegurança exigida, compromís que s’haurà de fer efectiu dins del
termini de deu dies hàbils al què es refereix l’article 150.2 de la LCSP.
Mitjà d’acreditació: l’acreditació d’aquest requisit s'efectuarà per mitjà de certificat expedit per
l’assegurador, en el qual constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de
l’assegurança, i mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o
renovació de l’assegurança, en els casos en què procedeixi
En el cas d'empresaris estrangers, s'acreditarà mitjançant estats financers o d'extractes d'estats
financers, en el supòsit que la publicació d'aquests sigui obligatòria en la legislació del país en què
l'operador econòmic estigui establert.
14.2) Solvència tècnica
Els licitadors hauran de complir els requisits següents:
Criteri: Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no a l’empresa, participants
en el contracte, especialment aquells encarregats del control de qualitat.
Mínim requerit: el project manager que l’adjudicatari adscrigui a l’execució del present contracte haurà
de reunir els següents requisits mínims:
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1) En els darrers tres (3) anys, haurà d’haver executat, com a mínim, un (1) contracte que hagi
tingut per objecte la dinamització d’actuacions de la mascota d’un esdeveniment esportiu, cultural
o similar.
2) En els darrers tres (3) anys, haurà d’haver executat, com a mínim, dos (2) contractes que hagin
tingut per objecte activitats d’animació i/o dinamització en esdeveniments públics.
Mitjà d’acreditació: els licitadors haurà d’identificar la persona que assumirà la posició esmentada,
indicant el seu nom i cognoms, el seu currículum professional i la descripció dels esdeveniments en els
que hagi executat els serveis mínims requerits.
Clàusula 15.- Lloc i termini de presentació d'ofertes
Les ofertes que presentin els licitadors interessats han englobar tota la prestació objecte d'aquesta
contractació.
Les proposicions, juntament amb la documentació, ÚNICAMENT podran presentar-se a les
dependències de la Fundació Tarragona 2017 (Marina Port Tarraco, Moll de Llevant, Edifici B5 1a planta,
43004 Tarragona) fins el dia i hora que s'indiqui en l'anunci de licitació, anunci que es publicarà al perfil
de contractant.
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 o 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.
Un cop presentada la proposició no podrà ser retirada. La retirada injustificada d'una proposició, donarà
lloc a la prohibició de contractar prevista a l'article 71.2.a) de la LCSP.
Les proposicions seran secretes. Els licitadors han de garantir aquest caràcter respectant estrictament
la forma de presentació d'ofertes que s'especifica en la clàusula 16 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, d'altra, el reconeixement que reuneix tots i cadascun dels requisits necessaris
per a contractar amb la Fundació Tarragona 2017 i en aquest procediment.
Clàusula 16.- Forma en què s'han de presentar les proposicions
Les ofertes a presentar en aquest procediment es presentaran a través de dos (2) sobres, designats
respectivament amb els noms de "Sobre A" i "Sobre B".
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.
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Els dos (2) sobres que es presentin a la licitació hauran d'estar tancats, per tal de complir amb el
caràcter secret de les proposicions dels licitadors, i han de complir les formalitats quant a la seva
identificació externa i en el seu contingut que s'indiquen a continuació:
Sobre A. Documentació formal i documentació avaluable mitjançant judicis de valor
1.- Identificació externa del Sobre A
Sobre A
Documentació formal i documentació avaluable mitjançant judicis de valor
CONTRACTE DELS SERVEIS DE COORDINACIÓ I DINAMITZACIÓ DE LES ACTUACIONS
DE LA MASCOTA DELS XVIII JOCS MEDITERRANIS DURANT L’ESDEVENIMENT
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 la persona que el representi.
Contingut del Sobre A
En aquest sobre s'inclourà la següent documentació:
0) RELACIÓ DE TOTS ELS DOCUMENTS INCLOSOS EN EL SOBRE, ORDENATS
NUMÈRICAMENT
1) DOCUMENTACIÓ FORMAL
a)
Declaració responsable segons el model que s’acompanya com a Annex 2. En el cas de voluntat
de concurrència conjunta en unió d'empresaris, cadascuna de les empreses integrants de la mateixa
haurà de presentar una declaració responsable.
b)
Un document en el qual s'indiqui el nom de la persona de contacte a l'efecte 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.
c)
En el cas de voluntat de concurrència conjunta en unió d'empresaris, s'haurà de presentar,
addicionalment, el document privat al qual es fa referència en la clàusula 13 del present PCP.
2) DOCUMENTACIÓ AVALUABLE MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR
a) Proposta d’animació i dinamització de la mascota
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L’esmentada proposta haurà d’explicar clarament el contingut de la dinamització proposada.
S’haurà de detallar també el tipus d’interaccions que es faran, diferenciant-les per cada tipus de
públic i zona d’actuació.

confidencialitat
Així mateix, aquest sobre contindrà una declaració de les empreses licitadores indicant, si és el cas,
quins documents tècnics i dades presentades, són, al seu parer, constitutius de ser considerats
confidencials. Aquesta circumstància haurà de reflectir-se clarament (sobreimpresa, al marge o de
qualsevol altra forma) en el propi document assenyalat. Els documents i dades presentades per les
empreses licitadores poden ser considerats de caràcter confidencial quan la seva difusió a tercers pugui
ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la lleial competència entre les empreses
del sector o bé estiguin compreses en les prohibicions establertes en la Llei de protecció de dades de
caràcter personal.
Sobre B. Proposició econòmica i documentació tècnica a aportar pels licitadors relativa als
criteris d'adjudicació quantificables de forma automàtica (criteris objectius):
2.- Identificació externa del Sobre B
Sobre B
Proposició econòmica i documentació a aportar pels licitadors relativa als criteris
d'adjudicació quantificables de forma automàtica
CONTRACTE DELS SERVEIS DE COORDINACIÓ I DINAMITZACIÓ DE LES ACTUACIONS
DE LA MASCOTA DELS XVIII JOCS MEDITERRANIS DURANT L’ESDEVENIMENT
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 la persona que el representi.
Contingut del Sobre B
-

Oferta econòmica per a la prestació dels serveis i documentació relativa als criteris
d'adjudicació quantificables de forma automàtica

El referit document s'ha de presentar seguint el model que consta com a Annex 1 d'aquest PCP.
El preu de l'oferta econòmica inclou tot tipus de despeses, arbitris o taxes necessàries que s'originin per
motiu del contracte o de la seva execució correcta.
L'oferta econòmica es presentarà 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 presentar un nombre diferent
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de sobres del que es demana, pot comportar una infracció del caràcter secret de les proposicions
dels licitadors. Aquesta infracció implica l'EXCLUSIÓ AUTOMÀTICA DEL LICITADOR d'aquest
procediment de licitació.
Clàusula 17.- Examen de les proposicions
Finalitzat el termini de presentació de pliques, la Mesa de Contractació procedirà a l'obertura del sobre
A i qualificarà els documents presentats. Si s'observessin defectes o omissions esmenables en la
documentació formal, es comunicarà per correu electrònic als interessats i es concedirà un termini de
tres dies per esmenar-les. Posteriorment, remetrà als serveis tècnics la part del sobre A avaluable
mitjançant criteris no automàtics, per a que els esmentats serveis procedeixin a realitzar la referida
avaluació en un termini no superior a set dies.
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 de la Fundació
Tarragona 2017 o persona en qui delegui
- El Responsable de Comunicació o persona en qui delegui
- La Tècnica de Comunicació 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 avaluables automàticament) serà públic i es
durà a terme a les dependències de la Fundació Tarragona 2017, un cop avaluats els criteris no
automàtics. La Mesa procedirà a la lectura del resultat de la valoració dels criteris no automàtics i, en el
mateix acte, procedirà a:
-

Prèvia exclusió, en el seu cas, de les ofertes que no compleixin els requeriments dels plecs
de la contractació, avaluar i classificar les ofertes.
Realitzar la proposta d’adjudicació al candidat amb millor puntuació.
Requerir a l’empresa que hagi obtingut la millor puntuació mitjançant comunicació electrònica
per a que, en el termini màxim de 7 dies hàbils:
o constitueixi la garantia definitiva
o aporti la documentació a què es fa referència a l'article 150.2 de la LCSP.
o en el seu cas, aporti el compromís a que es refereix l’article 75.2 de la LCSP i la
documentació justificativa de que disposa efectivament dels mitjans que s’hagués
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte conforme a l’article 76.2.

En cas que l’oferta del licitador que hagi obtingut la millor puntuació es pressumeixi que és anormalment
baixa per donar-se els supòsits previstos a l’article 149, la mesa procedirà de conformitat amb allò
disposat a l’article 159.4.f) 4t de la LCSP.
En aquells casos en què no resulti admissible cap de les ofertes la Mesa proposarà que es declari
deserta la licitació.
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La data de la Mesa Pública, i qualsevol variació de la mateixa, es publicarà al Perfil de contractant de la
Fundació Tarragona 2107.
Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les rebutjades sense obrir o les
desestimades una vegada obertes, seran arxivades a l'expedient. Adjudicat el contracte i transcorregut
el termini per a la interposició de recursos sense que s'hagin interposat, la documentació que acompanya
a les proposicions quedarà a disposició dels interessats. Si els licitadors no exerceixen aquest dret, la
Fundació Tarragona 2107 quedarà autoritzada per procedir a la destrucció total de la documentació,
transcorregut un any des de l'adjudicació.
Clàusula 18.- Criteris d'adjudicació
La mesa de contractació utilitzarà els següents criteris per avaluar les ofertes presentades:
Criteris d'avaluació no automàtics (Sobre A) ............. fins a un màxim de 40 punts

a)

-

Proposta d’animació i dinamització de la mascota....................................fins a 40 punts.
Es valorarà que les animacions proposades continguin referències de dinamització actuals i
adaptades a cada tipus de públic a que es dirigeixin. Així mateix, es valorarà el tipus
d’interacció amb el públic de la mascota.
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 B) ................... fins a un màxim de 60 punts

-

Oferta econòmica .......................................................................... fins a 50 punts

Es valorarà el preu ofert. A l'oferta més econòmica se li atorgaran 50 punts. La resta puntuarà de forma
proporcional mitjançant la fórmula:
P =Oe x 50
Ov
on:
P: Puntuació de l'oferta
Oe: Oferta més econòmica
Ov: Oferta que es valora
Ampliació del nombre de membres de cada equip d’actuació .......................................... fins
a 10 punts
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S'atorgaran 10 punts a les ofertes que ofereixin, sense cost per a la Fundació, que cadascun dels equips
d’actuació de la mascota estigui format per tres (3) persones (enlloc de 2 persones, mínim requerit
segons l’apartat 3 del PPT). S'atorgaran 0 punts a les ofertes que no facin dit oferiment.
Clàusula 19.- Garantia definitiva
El licitador millor classificat haurà d'acreditar en el termini de 7 dies hàbils, a comptar des del següent a
aquell en què hagués rebut el requeriment, la constitució d'una garantia corresponent al 5% de l'import
d'adjudicació, IVA exclòs. De no donar compliment a aquest requisit per causes a ell imputables, la
Fundació Tarragona 2017 no efectuarà l'adjudicació al seu favor, sent d'aplicació el que disposa la LCSP.
La garantia definitiva podrà constituir-se en qualsevol de les formes establertes en l'article 108 de la
LCSP.
La garantia definitiva respondrà dels conceptes esmentats a l'art. 110 de la LCSP.
La devolució i cancel·lació de la garantia definitiva s'efectuarà d'acord amb el que disposa l'article 111
de la LCSP.
Clàusula 20- Adjudicació
L'adjudicació s'efectuarà dins dels 5 dies hàbils següents a la recepció de la documentació prevista a la
clàusula 17 del PCP.
La resolució d'adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà als licitadors, havent publicar al perfil del
contractant en el termini de 15 dies.
La resolució d'adjudicació haurà de contenir la informació que s'indica en l'art. 151.2 de la LCSP.
En la notificació s'indicarà el termini que haurà de procedir a la formalització conforme a l'art. 153.3 de
la LCSP.
La notificació es farà per correu electrònic, a l'adreça de correu que els licitadors o candidats haguessin
designat al presentar les seves proposicions.
Clàusula 21.- Perfecció i Formalització del contracte
Un cop adjudicat, el contracte haurà de formalitzar-se en document privat que s'ajusti amb exactitud a
les condicions de la licitació, constituint l'esmentat 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 del contracte no podrà efectuar-se abans que transcorrin quinze dies hàbils des que es
remeti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.
La Fundació Tarragona 2017 requerirà a l'adjudicatari perquè formalitzi el contracte en termini no
superior a cinc dies a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, una vegada
transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior sense que s'hagués interposat recurs que portés
aparellada la suspensió de la formalització del contracte. Procedir de la mateixa forma quan l'òrgan
competent per a la resolució del recurs hagués aixecat la suspensió.
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En 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.
Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins el termini indicat
se li exigirà l'import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es
farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, sense perjudici del que disposa l'article 71.2.b) de
la LCSP.
Si les causes de la no formalització fossin imputables a la Fundació Tarragona 2017, s'ha d'indemnitzar
el contractista dels danys i perjudicis que la demora li pugui ocasionar.
No podrà iniciar-se l'execució del contracte sense la prèvia formalització.
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III. EFECTES, COMPLIMENT I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
Clàusula 22.- Condicions generals d'execució del contracte
El contracte s'executarà amb estricta subjecció al contingut d'aquest PCP i del PPT, a l'oferta presentada
per l'adjudicatari i d'acord amb les instruccions que, en interpretació tècnica d'aquests, donés a
l'adjudicatari el Responsable del contracte per part de la Fundació Tarragona 2017, o la persona en qui
aquest delegui. El contracte s'ha d'executar en els terminis establerts en el PPT i en el PCP.
El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions
i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a la Fundació Tarragona 2107
o per a tercers, de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del
contracte.
Clàusula 23.- Condicions especials d'execució del contracte
L'adjudicatari haurà d'adoptar mesures adequades per a evitar la sinistralitat laboral. A aquests efectes,
ha de presentar a la Fundació un pla de les mesures que implantarà al respecte.
Clàusula 24- Obligacions contractuals essencials
Són obligacions contractuals essencials, l'incompliment de les que facultarà la Fundació Tarragona 2017
per, indistintament, resoldre el contracte o imposar les penalitats que s'indiquen en la clàusula 30 del
present PCP, les següents:
-

La condició especial d'execució establerta en la clàusula 23 del PCP.
El compliment de les condicions salarials dels treballadors conforme al Conveni Col·lectiu
Sectorial que sigui aplicable.
Els deures de reserva i sigil establerts en la clàusula 34 del present PCP.
Qualsevol altra obligació que s'identifiqui com a obligació contractual essencial en el present
PCP.

Clàusula 25.- Obligacions en matèria mediambiental, social o laboral
En l'execució del contracte, l'adjudicatari haurà de complir les obligacions aplicables en matèria
mediambiental, social i laboral establertes en el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis
col·lectius i les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin l' estat i en
particular les que estableix l'Annex V de la LCSP.
Clàusula 26.- Cessió del contracte
Els drets i obligacions dimanants del contracte podran ser cedits pel contractista a un tercer sempre que
les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat raó determinant de l'adjudicació del
contracte, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat.
Perquè l'adjudicatari pugui cedir els seus drets i obligacions a tercers, la Fundació haurà d'autoritzar, de
forma prèvia i expressa, la cessió. L'autorització s'atorgarà sempre que es compleixin els requisits
següents:
-

Que el cedent tingui executat almenys un 20% de l'import del contracte. No és aplicable aquest
requisit si la cessió es produeix trobant-se l'adjudicatari en concurs encara que s'hagi obert la
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-

fase de liquidació, o hagi posat en coneixement del jutjat competent per a la declaració del
concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per obtenir
adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislació
concursal.
Que el cessionari tingui la capacitat per contractar amb l'Administració i la solvència que sigui
exigible en funció de la fase d'execució del contracte, i no estar incurs en una causa de prohibició
de contractar.
Que la cessió es formalitzi, entre l'adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública.
El termini per a la notificació de la resolució sobre la sol·licitud d'autorització serà de dos mesos,
transcorregut el qual s'ha d'entendre atorgada per silenci.

El cessionari quedarà subrogat en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent.
Clàusula 27.- Subcontractació
27.1 L'adjudicatari podrà concertar amb tercers la realització parcial de la prestació amb subjecció als
següents requisits:
-

L'adjudicatari haurà de comunicar per escrit a la Fundació, després de l'adjudicació del contracte i,
com a molt tard, quan s'iniciï l'execució del mateix, la intenció de celebrar els subcontractes,
assenyalant la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, dades de contacte i
representant o representants legals del subcontractista, i justificant suficientment l'aptitud d'aquest
per executar-la per referència a elements tècnics i humans de què disposa ia la seva experiència, i
acreditant que el mateix no es troba incurs en prohibició de contractar d'acord amb l'article 71 de la
LCSP.

L'adjudicatari haurà de notificar per escrit a la Fundació qualsevol modificació que pateixi aquesta
informació durant l'execució del contracte principal, i tota la informació necessària sobre els nous
subcontractistes.
L'acreditació de l'aptitud del subcontractista podrà realitzar-se immediatament després de la celebració
del subcontracte si aquesta és necessària per atendre a una situació que exigeixi l'adopció de mesures
urgents i així es justifiqui suficientment.
27.2 La infracció de les condicions establertes en l'apartat 26.1 anterior per procedir a la subcontractació,
així com la falta d'acreditació de l'aptitud del subcontractista tindrà com a conseqüència la imposició al
contractista d'una penalitat de fins a un 50% de l'import del subcontracte. Per a la imposició d'aquesta
penalitat, se seguirà el procediment establert a la clàusula 30 del PCP.
27.3 Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal que assumirà, per
tant, la total responsabilitat de l'execució del contracte davant de la Fundació, amb estricta subjecció al
PCP i restant documentació contractual, inclòs el compliment de les obligacions en matèria
mediambiental, social o laboral a què es refereix la clàusula 25 del PCP.
El coneixement que tingui la Fundació dels subcontractes celebrats en virtut de les comunicacions a què
es fa referència en la clàusula 27.1 del PCP, no altera la responsabilitat exclusiva del contractista
principal.
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27.4 En cap cas podrà concertar-se pel contractista l'execució parcial del contracte amb persones
inhabilitades per contractar d'acord amb l'ordenament jurídic o compreses en algun dels supòsits de
l'article 71 de la LCSP.
27.5 El contractista ha d'informar els representants dels treballadors de la subcontractació, d'acord amb
la legislació laboral.
27.6 Els subcontractes tindran en tot cas naturalesa privada.
27.7 Els subcontractistes no tindran dret a acció directa davant de la Fundació per les obligacions
contretes amb ells pel contractista com a conseqüència de l'execució del contracte principal i dels
subcontractes.
27.8 Pagaments a subcontractistes i subministradors
El contractista està obligat a abonar als subcontractistes o subministradors el preu pactat en els terminis
i condicions establerts en l'article 216 de la LCSP.
La Fundació podrà comprovar l'estricte compliment dels pagaments que els contractistes adjudicataris
han de fer els subcontractistes o subministradors que participin en els mateixos. Quan la Fundació ho
sol·liciti, l'adjudicatari li remetrà relació detallada dels subcontractistes o subministradors que participin
en el contracte quan es perfeccioni la seva participació, juntament amb aquelles condicions de
subcontractació o subministrament de cada un d'ells que guardin una relació directa amb el termini de
pagament. Així mateix, a sol·licitud de la Fundació, haurà d'aportar justificant de compliment dels
pagaments a aquells un cop acabada la prestació dins dels terminis de pagament legalment establerts
a l'article 216 de la LCSP i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre , per la qual s'estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials en el que li sigui d'aplicació.
Clàusula 28.- Modificació, suspensió i resolució del contracte
No s'autoritzaran modificacions tret que es justifiqui suficientment la concurrència d'alguna de les
circumstàncies previstes en l'art. 205 de la LCSP.
El contractista no podrà dur a terme modificacions del contracte sense que la Fundació Tarragona 2017
hagi autoritzat, prèvia la tramitació oportuna, la corresponent modificació.
Cada vegada que es modifiquin les condicions contractuals, el contractista queda obligat al reajustament
de la garantia dipositada.
Clàusula 29.- Causes de resolució.
Seran causes de resolució del contracte:
-

La impossibilitat d'executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no resulti possible
la modificació del contracte conforme els articles 204 i 205 de la LCSP.
L'impagament, durant l'execució del contracte, dels salaris per part del contractista als
treballadors que estiguessin participant en la mateixa.
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-

L'incompliment de les condicions establertes en els convenis col·lectius en vigor pels treballadors
durant l'execució del contracte.

Seran causes de resolució així mateix les que estableixen els articles 245, 305 i 313 de la LCSP. Els
efectes de la resolució seran els previstos en les clàusules 246, 307 i 313 de la LCSP.
Finalment, especialment serà causa de resolució del incórrer de manera sobrevinguda una vegada
adjudicat el contracte en algun dels supòsits legalment establerts de prohibició per a contractar, així com
l'incompliment de les obligacions contractuals essencials identificades en la clàusula 24 del present PCP.
Clàusula 30.- Règim de penalitats per incompliments contractuals
L'adjudicatari queda subjecte al règim de penalitats que es descriu en les següents clàusules:
30.1 Terminis d'execució del contracte
L'adjudicatari està obligat a complir el termini/s d'execució del contracte
Quan l'adjudicatari demori, per causes a ell o als seus subcontractistes autoritzats imputables, els
termini/s 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.
30.2 Penalitats generals
Per als casos no recollits en l'apartat 29.1, s'estableixen les següents penalitats de caràcter general:

➢
•
•
•
•
•
•
•
•

➢
•

•

Faltes molt greus
Incompliment de les obligacions contractuals essencials identificades en la clàusula 24 del PCP.
Incompliment o retards reiterats en el pagament dels salaris dels treballadors.
L'aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i
dolosa.
Incompliment de la prestació del servei que produeixi un perjudici molt greu a la Fundació Tarragona
2017, sigui per abandonament de la prestació, per execució negligent o per altres causes.
Passivitat, deixament i desídia en la realització del servei.
Incompliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, qualificat de molt greu per la seva
normativa específica.
Falsejament de les prestacions consignades pel contractista en la factura.
Comissió de dues o més faltes greus.
faltes greus
Incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte, que no constitueixi
falta molt greu. Específicament, l'incompliment reiterat de qualsevol condició d'execució del servei
que tingui caràcter contractual, formi part del PPT, del PCP o de l'oferta del contractista, quan aquest
incompliment provoqui un perjudici greu al desenvolupament del servei.
Tracte incorrecte cap al personal de la Fundació Tarragona 2017 per part del personal de
l'adjudicatària.
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•
•
•

➢
•
•

•

Manca de lliurament en temps i forma de tota la informació respecte de la prestació del servei que
li hagi estat sol·licitada per la Fundació Tarragona 2017.
Incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la normativa
general sobre prevenció de riscos laborals.
Comissió de tres o més faltes lleus.
faltes lleus
Manca de col·laboració amb el personal de la Fundació Tarragona 2017.
Incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte, que no constitueixi
falta greu. Específicament, incompliment reiterat de qualsevol condició d'execució del servei que
tingui caràcter contractual, formi part del PPT, del PCP o de l'oferta del contractista, quan aquest
incompliment provoqui un perjudici que no sigui ni molt greu ni greu al desenvolupament del servei.
Incompliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, qualificat de lleu per la seva
normativa específica.

En cas de concurrència de les faltes tipificades, la Fundació Tarragona 2017 podrà aplicar a l'adjudicatari
les següents sancions, graduades segons el grau de perjudici, perillositat i reiteració. Les sancions
consisteixen en una quantia màxima expressada com una proporció de l'import d'adjudicació. A cada
nivell de gravetat de faltes (lleu, greu, molt greu) li correspondrà la proporció que s'indica tot seguit:

➢

Faltes molt greus: màxim 10% de l'import d'adjudicació.

➢

Faltes greus: màxim 5% de l'import d'adjudicació.

➢

Faltes lleus: màxim 1% de l'import d'adjudicació.

El total de les penalitats imposades en cap cas podrà superar el 50% del preu del contracte.
La imposició de penalitats per la comissió de les faltes enunciades ha de ser precedida de la tramitació
d'un expedient en el qual es concedirà 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 en la present clàusula s'ha de deduir de les factures corresponents
i, si escau, de la garantia. La pèrdua de la garantia o els imports de les penalitats no exclouen la
indemnització per danys i perjudicis a què pugui tenir dret la Fundació Tarragona 2017 originats pels
incompliments del contractista.
Clàusula 31.- Recepció i liquidació dels treballs
La recepció i liquidació s'efectuaran en els termes i amb les formalitats establertes a l'article 210.1 de la
LCSP.
Clàusula 32.-Pagament del preu
La facturació dels serveis objecte del present contracte per part de l'adjudicatari s'efectuarà en data 2
de juliol de 2018.
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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-los i quedarà exempt del
pagament del preu.
Determinació del termini de pagament de factures o certificacions:
Serà obligació del contractista de presentar la factura a la Fundació Tarragona 2017, en temps i forma.
El termini de pagament de les factures serà l'establert en l'article 198.4 de la LCSP.
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 previstos a la LCSP.
Clàusula 33- Termini de garantia
La garantia constituïda per l'adjudicatari es mantindrà vigent fins 31 juliol 2018.
Clàusula 34.- Deures de reserva i sigil
La informació, documentació, arxius i 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
diferents de l'execució del contracte, comunicació o cessió a tercers, sense el previ consentiment per
escrit de la Fundació Tarragona 2017.
L'adjudicatari assumeix l'obligació de custodiar fidelment i acurada la documentació, sigui quin sigui el
suport utilitzat, que se li lliuri per a la realització dels treballs i, amb això, adquireix el compromís que, ni
la documentació, ni la informació que aquesta conté, arribi en cap cas poder de terceres persones
alienes a l'execució del contracte.
El contractista 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 desenvolupament, així com el que, si
escau, s'estableixi en l'encàrrec, que es signarà i s'annexarà al contracte, per la regulació de les
obligacions de l'adjudicatari com a encarregat del tractament de les dades de caràcter personal
obtingudes en l'execució del contracte. Per al seu compliment s'estarà al que preveu la LCSP.
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
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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 l'adjudicatari.
Clàusula 35.- Propietat intel·lectual
La propietat intel·lectual dels materials generats en el desenvolupament del contracte serà totalment i
exclusiva de la Fundació Tarragona 2017, inclosa la documentació generada en qualsevol suport i
format. Els productes i subproductes derivats no podran ser utilitzats sense permís explícit. L'adjudicatari
podrà fer ús dels mateixos, ja sigui com a referència o com a base de futurs treballs, sempre que compti
per a això amb l'autorització expressa, per escrit, de la Fundació Tarragona 2017.
L'empresa adjudicatària accepta expressament que els drets d'explotació dels materials derivats
d'aquest plec corresponen únicament i exclusivament a la Fundació Tarragona 2017. Així doncs, el
contractista cedeix, amb caràcter d'exclusivitat, la totalitat dels drets d'explotació dels treballs objecte
d'aquest plec, inclosos els drets de comunicació pública, reproducció, transformació o modificació i
qualsevol altre dret susceptible de cessió en exclusiva, d'acord amb la legislació sobre drets de propietat
intel·lectual.
Clàusula 36.- Jurisdicció
L'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu serà el competent per resoldre les qüestions referides a
la preparació, adjudicació i modificacions contractuals, que la impugnació d'aquestes últimes es basi en
l'incompliment del que estableixen els articles 204 i 205 de la LCSP, quan s'entengui que aquesta
modificació hauria d'haver estat objecte d'una nova adjudicació.
Per la seva banda, l'ordre jurisdiccional civil el competent per resoldre les controvèrsies que sorgeixin
en relació als efectes i extinció del contracte, amb excepció de les modificacions contractuals
esmentades en el paràgraf anterior.
El President del Patronat

El director executiu

Tarragona, 18 de maig de 2018
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ANNEX I

MODEL DE PROPOSICIÓ
CRITERIS AUTOMÀTICS
Sr / Sra. ................................................ amb DNI núm. ................................... expedit ...................... amb
domicili, a efectes de notificació a ............................. al carrer ............................................. núm. ...........
pis ........ telèfon de contacte ............................ que actuo en nom propi (o en representació
de) ...................................................
EXPOSO:
I.

Que estic assabentat de la licitació convocada per la Fundació Tarragona 2017, mitjançant
procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, per a contractar els
treballs ......................................................., i de les clàusules tècniques i particulars que regiran
el contracte, i accepto íntegrament les esmentades clàusules i ofereixo efectuar-lo pel preu
següent:
-

(...) €, IVA inclòs

II.

Que SÍ / NO ofereixo, sense cost per a la Fundació, la incorporació d’una persona addicional als
equips d’actuació de la mascota.

III.

Que em comprometo a adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals i materials
suficients.

IV.

El nombre de personal discapacitat de l'empresa és del (...)% del total de treballadors de la
mateixa.

................................ de ............................ de .......................
SIGNATURA
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ANNEX 2
MODEL

DECLARACIÓ RESPONSABLE

En/Na ................................................................................., amb DNI núm. ......................................, en
nom propi, o com a representant de l’empresa ........................................, amb domicili
a ...................................... carrer ....................................... i codi d’Identificació Fiscal
núm. ....................................

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

1.- Que l’empresa que represento compleix les condicions establertes legalment per contractar amb
l’Administració d’acord amb l’art. 140 de la LCSP.

2.- Que dels òrgans de govern i administració d’aquesta empresa, no forma part cap de les persones a
qui es refereix la Llei 12/95 d’11 de maig, sobre incompatibilitat d’alts càrrecs.

3.- Que ni l'empresa que represento, ni cap dels membres dels òrgans de govern i administració, estan
incursos en cap de les prohibició de contractar regulades als articles 71 i 72 de la LCSP.

4.- Que l’empresa que represento està facultada per a 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 de la LCSP (arts. 65, 70, 66 i 69).

5.- Que compleixo tots els requisits i obligacions que exigeix la normativa vigent pel que fa referència a
l’obertura, instal·lació i funcionament legal de l’empresa.

6.- Que l’empresa que represento està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i socials,
amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb la Seguretat Social.
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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 ..........................

(Segell)
Signat............................................................
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