DOCUMENTACIÓ ANNEXA AL
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A
REGULACIÓ
HARMONITZADA
DELS
SERVEIS
CONSISTENTS
EN
MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE LES INSTAL·LACIONS
ELÈCTRIQUES DELS EDIFICIS GESTIONATS PER VILADECANS QUALITAT,
S.L.

ANNEX NÚM. 1
DESIGNACIÓ D’UNA ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC A EFECTES DE REBRE LES
NOTIFICACIONS I COMUNICACIONS RELACIONADES AMB EL PROCEDIMENT
El Sr. .............................., amb DNI núm........................., actuant en nom i representació de
.....................................................
(licitador)
......................,
en
la
seva
condició
de
................................................. i amb poders suficients per subscriure la present declaració
responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació dels serveis consistents
en el manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions elèctriques dels edifici gestionats
per Viladecans Qualitat SL.
MANIFESTA:
Que, designa com a correu electrònic en el qual se li efectuaran totes les notificacions i comunicacions
relacionades amb el procediment referenciat, la següent adreça de correu electrònic: ............
Declara, així mateix, que aquesta adreça de correu electrònic permet acreditar la data i hora en que
es produeixi la posada a disposició de l’interessat de l’acte objecte de la notificació, així com l’accés al
seu contingut, moment a partir del qual la notificació s’entendrà practicada a tots els efectes legals.
Declara, així mateix, que les comunicacions realitzades per VIQUAL pels mitjans identificats tindran
tots els efectes propis de la notificació previstos a la Llei de Contractes del Sector Públic.

I als efectes oportuns, i per tal que així consti davant de VIQUAL a l'efecte de prendre part al
procediment obert per a l’adjudicació del contracte de serveis consistents en el manteniment
preventiu i correctiu de les instal·lacions elèctriques dels edifici gestionats per Viladecans
Qualitat SL.
A ………… de ……………….. de …………

(Segell)
Signatura

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (2016/679) VIQUAL com a Responsable del
tractament de les seves dades personals informem que les dades proporcionades en aquest document seran
únicament tractades per prendre constància de la declaració responsable i gestionar la present documentació
legitimats per l’obligació legal que ens exigeix fer les citades comprovacions. Les dades seran conservades
mentre se’n puguin derivar responsabilitats i no seran cedides excepte en el cas d’obligació legal. Pot exercir els
seus drets d’accés, rectificació, oposició i supressió així com limitació del tractament i portabilitat dirigint-se a
VIQUAL i adjuntat copia del DNI. En cas de considerar vulnerats els seus drets de protecció de dades pot
presentar una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat)
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ANNEX NÚM. 2-A
DEUC

Per a poder complimentar el DEUC el licitador haurà de:
Descarregar l’arxiu DEUC en format xml publicat junt amb el present plec,
Accedir a la direcció https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
Indicar que és un operador econòmic,
Indicar que vol importar un DEUC,
Annexar el fitxer xml de la licitació i complimentar les dades que es sol·liciten tenint en compte
el que s’indica a continuació.
6. Aportar el DEUC degudament complimentat i signat electrònicament pel/pels representants
legals de l’empresa (persona/es amb poder suficient per a presentar la proposició a la licitació).
1.
2.
3.
4.
5.

El DEUC s’ha d’emplenar de conformitat amb les indicacions següents:
PART I: relativa a la informació sobre el procediment de contractació i el poder adjudicador:
empleneu-la.
PART II: relativa a la informació sobre l’operador econòmic:
Emplenar apartat A, B i C.
PART III relativa als motius d’exclusió: empleneu-la.
PART IV relativa als criteris de selecció: cal només emplenar el primer incís, en sentit positiu o
negatiu. La resta d’apartats ja consten al Plec. En concret, si s’indica que sí el licitador està
declarant responsablement que compleix amb la solvència tècnica i econòmica exigida per a
participar en el procediment, que és la següent:

Solvència econòmica i financera:
El licitador haurà d’acreditar la següent solvència econòmica i financera mínima:
a) Volum anual de negocis dels darrers tres exercicis en activitats objecte
de licitació igual o superior al Pressupost base de licitació per a cada
anualitat.
b) Justificant de l'existència d'una assegurança de responsabilitat civil per
la indemnització per riscos professionals per import igual o superior a
1.000.000,00 € de suma assegurada per sinistre.

D’acord amb l’article 86.1 de la LCSP, si per raons justificades, un licitador no
pogués facilitar les referències sol·licitades podrà acreditar la seva solvència
econòmica i financera mitjançant qualsevol altra documentació que VIQUAL
consideri apropiada.
Solvència tècnica
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El licitador haurà d’acreditar la següent solvència tècnica mínima:
a) Relació dels principals serveis executats en el curs dels darrers tres (3),
indicant el seu import, data i destinatari públic o privat dels mateixos,
Caldrà com a mínim acreditar tres (3) contractes de serveis o de gestió de
serveis públics de característiques anàlogues a l’objecte del contracte . En
concret, s’haurà d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats per
l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic;
quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit
per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de
l’empresari acompanyat dels documents de què disposi que acreditin la
realització de la prestació.
b) Indicació del personal tècnic exigit que haurà de participar en l’execució del
contracte ( la titulació acadèmica, carnets professionals, anys d’experiència
i nivell de dedicació del personal adscrit al projecte, els col·laboradors
proposats i la declaració de material, instal·lacions i estructura de l’empresa
per a la realització del contracte). En concret, els licitadors hauran de
disposar, com a mínim, de la següent maquinària, material i equip tècnic:

1. El Responsable Tècnic assignat haurà de tenir una titulació
almenys d'enginyer Tècnic i amb una experiència mínima de cinc
anys en manteniment integral d'Instal·lacions en edificis.
2. El personal de manteniment especialista haurà de disposar de la
acreditació personal que li faculti, d’acord a la normativa vigent, per
realitzar les activitats
requerides en el Plec de Prescripcions
Tècniques amb una experiència mínima de tres anys.
c) D’acord amb el que estableix la normativa vigent, per la participació en el
procés de contractació, en el cas de que l’empresa licitadora tingui la seva
seu a Catalunya ha d’estar inscrita, en els epígrafs de Instal·lacions de Alta
Tensió i de Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió, del Registre
d’Agents de la Seguretat Industrial (RASIC), que va ser creat al seu dia per
la disposició addicional novena Decret 30/2010, de 2 de març, pel qual
s’aprova el reglament de desplegament de la Llei 12/2008, de 31 de juliol,
de seguretat industrial, i que es troba regulat actualment a l’article 8 de la
Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les
instal·lacions i els productes.
De la mateixa manera, la resta d’empreses licitadores hauran d’estar
inscrites al registre equivalent de la seva Comunitat Autònoma.
En tot cas, l’empresa licitadora haurà d’acreditar la seva inscripció al
corresponent registre que l’habiliti per la prestació del servei d’acord a la
normativa aplicable, i en cas contrari implicarà l’exclusió d’aquesta
licitació.
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De conformitat amb l’article 90.4 de la LCSP, quan el licitador sigui una empresa amb
antiguitat inferior als cinc anys (empresa de nova creació), acreditarà la seva
solvència pel mitjà indicat a la lletra b) i c) anteriors sense que en cap cas sigui
aplicable l’establert a la lletra a) relatiu a l’execució d’un nombre determinat de
serveis.
PART V, relativa a la reducció del nombre de candidats qualificats, no cal emplenar-la.
PART VI, relativa a les declaracions finals: empleneu-la.

DOC. ANNEXA AL PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT SERVEIS
Pàg. 4 de 22

DOCUMENTACIÓ ANNEXA AL
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A
REGULACIÓ
HARMONITZADA
DELS
SERVEIS
CONSISTENTS
EN
MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE LES INSTAL·LACIONS
ELÈCTRIQUES DELS EDIFICIS GESTIONATS PER VILADECANS QUALITAT,
S.L.

ANNEX NÚM. 2-B
DECLARACIÓ RESPONSABLE INICIAL (en cas de no aportar-se DEUC)
El Sr./La S
ra. .............................., amb DNI núm........................., actuant en nom i representació
de ..................................................... (licitador) ......................, en la seva condició de
................................................. i amb poders suficients per subscriure la present declaració
responsable, assabentat de la convocatòria del procediment obert per a l’adjudicació del contracte de
el manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions elèctriques dels edifici gestionats per
Viladecans Qualitat SL.

DECLARA RESPONSABLEMENT

1.-

Que l’empresa que representa compleix les condicions d’aptitud per a contractar amb el sector
públic establertes legalment.

2.-

Que l’empresa que representa compleix tots i cadascun dels requisits de capacitat i solvència
establerts en el Plec que regula el contracte abans esmentat i està en disposició i es
compromet a aportar la documentació acreditativa d’aquests extrems a requeriment de VIQUAL
dins del termini requerit.

3.-

Que, en concret, declara responsablement que compleix amb la solvència tècnica i econòmica
requerida per a participar en el procediment que és la següent:

Solvència econòmica i financera:
El licitador haurà d’acreditar la següent solvència econòmica i financera mínima:
c) Volum anual de negocis dels darrers tres exercicis en activitats objecte
de licitació igual o superior al Pressupost base de licitació per a cada
anualitat.
d) Justificant de l'existència d'una assegurança de responsabilitat civil per
la indemnització per riscos professionals per import igual o superior a
1.000.000,00 € de suma assegurada per sinistre.

D’acord amb l’article 86.1 de la LCSP, si per raons justificades, un licitador no
pogués facilitar les referències sol·licitades podrà acreditar la seva solvència
econòmica i financera mitjançant qualsevol altra documentació que VIQUAL
consideri apropiada.
Solvència tècnica

El licitador haurà d’acreditar la següent solvència tècnica mínima:
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d) Relació dels principals serveis executats en el curs dels darrers tres (3),
indicant el seu import, data i destinatari públic o privat dels mateixos,
Caldrà com a mínim acreditar tres (3) contractes de serveis o de gestió de
serveis públics de característiques anàlogues a l’objecte del contracte . En
concret, s’haurà d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats per
l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic;
quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit
per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de
l’empresari acompanyat dels documents de què disposi que acreditin la
realització de la prestació.
e) Indicació del personal tècnic exigit que haurà de participar en l’execució del
contracte ( la titulació acadèmica, carnets professionals, anys d’experiència
i nivell de dedicació del personal adscrit al projecte, els col·laboradors
proposats i la declaració de material, instal·lacions i estructura de l’empresa
per a la realització del contracte). En concret, els licitadors hauran de
disposar, com a mínim, de la següent maquinària, material i equip tècnic:

3. El Responsable Tècnic assignat haurà de tenir una titulació
almenys d'enginyer Tècnic i amb una experiència mínima de cinc
anys en manteniment integral d'Instal·lacions en edificis.
4. El personal de manteniment especialista haurà de disposar de la
acreditació personal que li faculti, d’acord a la normativa vigent, per
realitzar les activitats
requerides en el Plec de Prescripcions
Tècniques amb una experiència mínima de tres anys.
f)

D’acord amb el que estableix la normativa vigent, per la participació en el
procés de contractació, en el cas de que l’empresa licitadora tingui la seva
seu a Catalunya ha d’estar inscrita, en els epígrafs de Instal·lacions de Alta
Tensió i de Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió, del Registre
d’Agents de la Seguretat Industrial (RASIC), que va ser creat al seu dia per
la disposició addicional novena Decret 30/2010, de 2 de març, pel qual
s’aprova el reglament de desplegament de la Llei 12/2008, de 31 de juliol,
de seguretat industrial, i que es troba regulat actualment a l’article 8 de la
Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les
instal·lacions i els productes.
De la mateixa manera, la resta d’empreses licitadores hauran d’estar
inscrites al registre equivalent de la seva Comunitat Autònoma.
En tot cas, l’empresa licitadora haurà d’acreditar la seva inscripció al
corresponent registre que l’habiliti per la prestació del servei d’acord a la
normativa aplicable, i en cas contrari implicarà l’exclusió d’aquesta
licitació.
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De conformitat amb l’article 90.4 de la LCSP, quan el licitador sigui una empresa amb
antiguitat inferior als cinc anys (empresa de nova creació), acreditarà la seva
solvència pel mitjà indicat a la lletra b) i c) anteriors sense que en cap cas sigui
aplicable l’establert a la lletra a) relatiu a l’execució d’un nombre determinat de
serveis.

4.-

Que ni ..................... (en endavant el licitador) ni els seus administradors i/o representants es
troben inclosos en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar previstes en l’article
71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

5.-

Que el licitador es troba al corrent d'obligacions tributàries, al corrent d'obligacions amb la
Seguretat Social i no té cap deute amb l’Ajuntament de Viladecans, que està donat d’alta a
l’Impost sobre Activitats Econòmiques i al corrent del seu pagament, quan s’exerceixin activitats
subjectes a aquest impost.

6.-

Que el licitador accepta que la presentació a la present licitació, comporta l’acceptació
incondicional del contingut de la documentació que forma part de la present licitació, tant pel
que fa als plecs de clàusules administratives i tècniques particulars, com pel que fa als annexos
i resta de documentació que reverteix caràcter contractual; comprometent-se en cas de resultar
adjudicatari, a signar-lo de conformitat i executar-lo en les condicions establertes.

7.-

Que el licitador no es troba en situació d’insolvència actual o imminent; no està sotmès a cap
procés de fallida, concurs de creditors, procediment concursal o de reorganització empresarial
similar, de caràcter judicial o privat, relacionat amb una situació d’insolvència, que no ha
sol·licitat la declaració de concurs, ni té constància de que aquesta hagi estat sol·licitada per
cap tercer o que dita sol·licitud sigui imminent; i que no ha presentat al Jutjat mercantil la
comunicació d’inici de negociacions regulada a l’article 5 bis de la Llei concursal.

I als efectes oportuns, i per tal que així consti davant la VIQUAL
procediment obert indicat realitzo la present declaració.

a l'efecte de prendre part al

A ………… de ……………….. de …………
(Segell)
Signatura

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (2016/679) VIQUAL com a Responsable del
tractament de les seves dades personals informem que les dades proporcionades en aquest document seran
únicament tractades per prendre constància de la declaració responsable i gestionar la present documentació
legitimats per l’obligació legal que ens exigeix fer les citades comprovacions. Les dades seran conservades
mentre se’n puguin derivar responsabilitats i no seran cedides excepte en el cas d’obligació legal. Pot exercir els
seus drets d’accés, rectificació, oposició i supressió així com limitació del tractament i portabilitat dirigint-se a
VIQUAL i adjuntat copia del DNI. En cas de considerar vulnerats els seus drets de protecció de dades pot
presentar una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat)
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ANNEX NÚM. 3
COMPLIMENT MESURES SOCIALS
El Sr. .............................., amb DNI núm........................., actuant en nom i representació de
.....................................................
(licitador)
......................,
en
la
seva
condició
de
................................................. i amb poders suficients per subscriure la present declaració
responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació per a l’adjudicació del
contracte del manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions elèctriques dels edifici
gestionats per Viladecans Qualitat SL.
DECLARA RESPONSABLEMENT
La seva empresa té menys de 50 treballadors
La seva empresa té entre 50 i 250 treballadors iVIQUAL:
-

Està en disposició d’aportar documentació acreditativa conforme la plantilla de
l’empresa està integrada per un nombre de persones
treballadores amb
discapacitat superior al 2% o de l’adopció d’alguna de les mesures alternatives
previstes en l’art.2 del Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril.
La seva empresa té més de 250 treballadors iVIQUAL

-

-

Està en disposició d’aportar documentació acreditativa conforme la plantilla de
l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb discapacitat
superior al 2% o de l’adopció d’alguna de les mesures alternatives previstes en l’art.2 del
Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril.
Està en disposició d’aportar el pla d’igualtat.

I als efectes oportuns, i per tal que així consti davant de la VIQUAL a l'efecte de prendre part al
procediment obert per la contractació del manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions
elèctriques dels edifici gestionats per Viladecans Qualitat SL. realitzo la present declaració.
A ………… de ……………….. de …………
(Segell)
Signatura

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (2016/679) VIQUAL com a Responsable del
tractament de les seves dades personals informem que les dades proporcionades en aquest document seran
únicament tractades per prendre constància de la declaració responsable i gestionar la present documentació
legitmats per l’obligació legal que ens exigeix fer les citades comprovacions. Les dades seran conservades
mentre se’n puguin derivar responsabilitats i no seran cedides excepte en el cas d’obligació legal. Pot exercir els
seus drets d’accés, rectificació, oposició i supressió així com limitació del tractament i portabilitat dirigint-se a
VIQUAL adjuntat copia del DNI. En cas de considerar vulnerats els seus drets de protecció de dades pot
presentar una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat)
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ANNEX NÚM. 4
MODEL PROPOSTA ECONÒMICA
El Sr. ..............................................................................., amb DNI núm........................., actuant en
nom i representació de ..............................................................................................., en la seva
condició de ................................................. i amb poders suficients per subscriure la present
declaració responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació per a
l’adjudicació del contracte de servei consistent en el Manteniment Preventiu i Correctiu de les
instal·lacions elèctriques dels edificis gestionats per Viladecans Qualitat, S.L.(Exp. 20/147),
SIGNA la present proposta per la qual ES COMPROMET en nom (propi o de l’empresa que
representa) a prestar el esmentat servei amb estricta subjecció als requisits i condicions que obren a
l’expedient de referència amb la següent oferta1:

Oferta econòmica al Capítol I.- Que correspon a totes les prestacions considerades
dins del apartat de manteniment preventiu, de las instal·lacions referides i en els
termes recollits en el Plec de Prescripcions Tècniques pels dos primers anys de
contracte, per la quantitat (IVA exclòs) de ...................................................................
..................................................................................................€, més la quantitat de
....................................................................................................... € en concepte del
21% d’IVA; el que representa una baixa del ......................................... % sobre el
límit establert2 de 32.900€ (IVA no inclòs).
Oferta econòmica de Preus Unitaris de Mà d’Obra.- Que correspon als preus
unitaris de mà d’obra del personal, amb la qualificació necessària, a intervenir en les
actuacions requerides de manteniment correctiu de las instal·lacions referides i en
els termes recollits en el Plec de Prescripcions Tècniques.
OFERTA PREUS UNITARIS DE MÀ d’OBRA (IVA no inclòs)
En Horari Ordinari
(de 8:00h a 22:00h)
En Horari Extraordinari
CONCEPTE
(de dilluns a dissabte)
(resta d’horari i festius)

Hora Tècnic Qualificat

Hora Operari/Ajudant

A= ...................................€/h
Màxim Preu permès: 36€/h

C= .................................€/h
Màxim Preu permès: 45€/h

B= ...................................€/h D= .................................€/h
Màxim Preu permès: 26.4€/h Màxim Preu permès: 33€/h

Aquests preus es consideren per hora complerta treballada als centres referits i inclouen
tots els costos: laborals, socials, indirectes, despeses generals, etc., inclòs desplaçaments
així com el benefici industrial. Sobre aquests preus s'afegirà el 21% corresponent en
concepte d'IVA.
(1) Totes les quantitats, en qualsevol dels apartats de l'oferta, s'han d'expressar en lletra i nombre amb un màxim de 2 decimals i en cas de discrepància
prevaldrà l'expressada en lletra.
(2) Les ofertes que presentin, en qualsevol dels apartats de l'oferta, algun dels preus per sobre dels límits establerts no seran admeses.
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Oferta econòmica de Preus Unitaris de Material, Que correspon als preus unitaris a
aplicar per cada material relacionat a la següent taula: “Referencia de Preus Unitaris de
Material”, sense superar en cap cas el preu màxim establert per a cadascun d’ells.
Aquestes seran els preus unitaris a aplicar en cas de que durant la vigència del contracte
Viqual requereixi el seu subministrament per atendre les necessitats derivades del
manteniment correctiu en els termes recollits al Plec de Prescripcions Tècniques.
TAULA DE REFERENCIA DE PREUS UNITARIS DE MATERIAL (IVA no inclòs)
La següent taula recull un extracte dels materials i els elements més significatius en base als que componen
les instal·lacions a mantenir.
Tots els productes han de ser de qualitat contrastada, pertànyer a fabricants de reconegut prestigi i comptar
amb el marcatge CE corresponent i referència de compliment de la normativa requerida.
El preu unitari màxim s'ha establert en base als preus que distribuïdors d'aquest tipus de material vénen
oferint a Viqual.
La quantitat estimada de cada material és tan sols una referència a l'hora de comparar l'oferta dels diferents
licitadors i en cap cas s’ha d'entendre com un mínim de material a consumir ni com un límit superior d'unitats
a subministrar.

Unitat

m.

m.

m.

Descripció

Conductor de coure
designació ES 07 Z1 - K
(AS) 750V 3 G 6 Prysmian
o equivalent
Conductor de coure
designació ES 07/05 Z1 K (AS) 500/750V Prysmian
o equivalent 1x1,5 mm
Conductor de coure
designació ES 07/05 Z1 K (AS) 500/750V Prysmian
o equivalent 1x2,5 mm

Unitat

Descripció

m.

Conductor de coure
designació ES 07/05 Z1 K (AS) 500/750V Prysmian
o equivalent 1x4 mm
Conductor de coure
designació ES 07/05 Z1 K (AS) 500/750V Prysmian

m.

Preu
unitari
máxim
(IVA
exclós)

Quantitat
Estimada

IMPORT
Estimat
màxim

2,54 €

50

126,89 €

0,17 €

300

51,81 €

0,28 €

400

112,64 €

Preu
unitari
máxim
(IVA
exclós)

Quantitat
Estimada

IMPORT
Estimat
màxim

0,44 €

100

44,22 €

0,65 €

100

65,34 €

Preu
unitari
Ofert
(IVA
exclós)

IMPORT
Estimat
de la oferta

Preu
unitari
Ofert
(IVA
exclós)

IMPORT
Estimat
de la oferta
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o equivalent 1x6 mm

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.
m.
m.
m.

Unitat

m.

Conductor de coure
designació RV - K 0,6 / 1
KV Prysmian o equivalent
1x6 mm
Conductor de coure
designació RV - K 0,6 / 1
KV Prysmian o equivalent
1x10 mm
Conductor de coure
designació RV - K 0,6 / 1
KV Prysmian o equivalent
1x16 mm
Conductor de coure
designació RZ 0,6/1kV
Prysmian o equivalent, 2x4
mm
Conductor de coure
designació RZ 0,6/1kV
Prysmian o equivalent, 3x4
mm
Conductor de coure
designació RZ 0,6/1kV
Prysmian o equivalent, 4x4
mm
Conductor de coure
designació RZ 0,6/1kV
Prysmian o equivalent, 4x6
mm
Conductor de coure
designació RZ 0,6/1kV
Prysmian o equivalent,
4x10 mm
Conductor coaxial de
coure aïllament de polietilè
i pantalla de cinta de coure
polièster. AS
Conductor de coure. Cable
UTP cat -6 AS
Conductor de coure nu 35
mm, bobina.
Tub AISCAN-C o
equivalent corrugat negre
C16.

Descripció

Tub AISCAN-C o
equivalent corrugat negre

0,57 €

300

172,26 €

0,99 €

100

98,62 €

1,74 €

100

174,46 €

1,28 €

100

127,82 €

1,75 €

100

174,52 €

2,28 €

200

456,28 €

3,28 €

100

328,35 €

5,28 €

15

79,17 €

0,43 €

200

86,79 €

0,36 €

500

181,90 €

2,69 €

50

134,40 €

0,13 €

300

39,60 €

Preu
unitari
máxim
(IVA
exclós)
0,15 €

Quantitat
Estimada

300

IMPORT
Estimat
màxim

Preu
unitari
Ofert
(IVA
exclós)

IMPORT
Estimat
de la oferta

44,40 €
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C20.
m.

m.

m.

m.

m.

m.

u.

u.

m.

m.
u.
u.

u.

u.

u.

Tub AISCAN-Cr o
equivalent corrugat doble
capa negre CR16.
Tub AISCAN-Cr o
equivalent corrugat doble
capa negre CR20.
Tub AISCAN-B o
equivalent, blindat gris o
negre BGE16
Tub AISCAN-B o
equivalent, blindat gris o
negre BGE20
Tub AISCAN-DRN o
equivalent, (450 N-Rotllos)
DRN 90
Tub AISCAN-DRN o
equivalent, (450 N-Rotllos)
DRN 110
Canals DL PLUS 32 x
12,5, 2 m. Legrand o
equivalent
Canals DLP evolutiva
35x105, 2 m. Legrand o
equivalent
Canals DLP de PVC per
mecanismes MOSAIC,
GALEA,LEXIC en 100x50,
evolutiva, Legrand o equiv.
Canals DLP sòcol 140x35
con dues tapes
independients
Piques de terra estàndard
PT-2N 2 m.
Bornes VIKING 3 - 10, per
cable 1,5 a 16
Làmpades de descàrrega
halogenurs metàl·lics
OSRAM o equivalent al
model HQI E 70/WDL.
Làmpada de descàrrega
halogenurs metàl·lics
OSRAM o equivalent al
model HQI E 150/WDL.
Làmpada de descàrrega
halogenurs metàl·lics
OSRAM o equivalent al
model HQI E 250/WDL.

0,22 €

300

66,00 €

0,23 €

300

69,60 €

0,45 €

150

67,80 €

0,61 €

100

60,80 €

1,66 €

300

499,20 €

2,48 €

250

620,00 €

2,11 €

15

31,61 €

11,28 €

15

169,26 €

11,10 €

20

222,04 €

21,29 €

15

319,41 €

9,71 €

20

194,13 €

1,77 €

100

177,10 €

42,70 €

100

4.270,00 €

42,70 €

10

427,00 €

33,60 €

5

168,00 €
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Unitat

u.

u.

u.

u.

u.

u.

u.

u.

u.

u.

u.

u.

Descripció

Làmpada de descàrrega
halogenurs metàl·lics
OSRAM o equivalent al
model HQI E 2000/WDL.
Làmpada de vapor de sodi
d'alta pressió OSRAM o
equiv. al mod. NAV T 70
4Y
Làmpada de vapor de sodi
d'alta pressió OSRAM o
equiv. al mod. NAV T 100
4Y
Làmpada de vapor de sodi
d'alta pressió OSRAM o
equiv. al mod. NAV T 150
4Y
Làmpada de vapor de sodi
d'alta pressió OSRAM o
equiv. al mod. NAV T 250
4Y
Làmpada fluorescent
OSRAM o equiv. al mod.
LUMILUX (26mmØ) L
18/865
Làmpada fluorescent
OSRAM o equiv. al mod.
LUMILUX (26mmØ) L
36/865
Làmpada fluorescent
OSRAM o equiv. al mod.
LUMILUX (26mmØ) L
58/865
Cebador ST P/ lámp. fluor.
4-80W OSRAM o equiv. al
mod. ST 111 10ER
Làmpada fluorescent
compacta, 2 pitons.
OSRAM o equiv. al mod.D
D 26W/840
Làmpada fluorescent
compacta, 2 pitons.
OSRAM o equiv. al mod. D
D 18W/840
Equip de connexió
electrònic lamp fluor T8,
OSRAM o equiv. al
mod.QTP8 1x18/230-240

Preu
unitari
máxim
(IVA
exclós)

Quantitat
Estimada

IMPORT
Estimat
màxim

126,50 €

15

1.897,50 €

12,46 €

50

623,00 €

15,05 €

100

1.505,00 €

15,05 €

100

1.505,00 €

33,95 €

20

679,00 €

2,04 €

200

407,00 €

2,27 €

250

567,88 €

2,52 €

300

757,35 €

0,46 €

300

138,60 €

2,80 €

200

559,90 €

2,80 €

200

559,90 €

18,90 €

15

283,50 €

Preu
unitari
Ofert
(IVA
exclós)

IMPORT
Estimat
de la oferta
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u.

Unitat

u.

u.

u.

u.

u.

u.

u.

u.

u.

u.

u.
u.

Reactàncies per a
làmpades de VSAP, dobl
niv de pot. ELT o equiv al
mod VSI 10/23-2P-CA 100w, 230V

Descripció

Reactàncies per a
làmpades de VSAP, dobl
niv de pot. ELT o equiv al
mod VSI 10/23-2P-CA 150w, 230V
Reactàncies per a
làmpades de VSAP, dobl
niv de pot. ELT o equiv al
mod VSI 10/23-2P-CA 250w, 230V
Arrancadors per a
làmpades de VSAP 220240V de superposició
d'impulsos ELT o equiv
AVS 400-R
Interrruptor en càrrega I
Merlin Guerin o equivalent,
2 P, 20A, 415V~.
Interrruptor en càrrega I
Merlin Guerin o equivalent,
2 P, 32A, 415V~.
Interrruptor en càrrega I
Merlin Guerin o equivalent,
2 P, 40A, 415V~.
Interrruptor en càrrega I
Merlin Guerin o equivalent,
4 P, 20A, 415V~.
Interrruptor en càrrega I,
seccionador Merlin Guerin
o equivalent, 4 P, 32A,
415V~.
Interrruptor en càrrega I
Merlin Guerin o equivalent,
4 P, 40A, 415V~.
Interrruptor en càrrega I
Merlin Guerin o equivalent,
4 P, 63A, 415V~.
Contactor Merlin Guerin o
equivalent CT 230/240 V
CA, 2 P, 20A
Contactor Merlin Guerin o
equivalent CT 230/240 V

44,85 €

Preu
unitari
máxim
(IVA
exclós)

25

Quantitat
Estimada

1.121,25 €

IMPORT
Estimat
màxim

51,35 €

25

1.283,75 €

52,20 €

25

1.304,88 €

23,24 €

50

1.162,20 €

18,96 €

20

379,10 €

20,88 €

20

417,50 €

26,14 €

10

261,40 €

39,55 €

10

395,50 €

42,77 €

10

427,73 €

50,76 €

10

507,58 €

115,09 €

10

1.150,90 €

43,22 €

10

432,19 €

56,47 €

10

564,66 €

Preu
unitari
Ofert
(IVA
exclós)

IMPORT
Estimat
de la oferta
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CA,4 P, 25A
u.

u.

u.

Unitat

u.

u.

u.

u.

u.

u.

u.

u.

u.

u.

u.
u.

Contactor Merlin Guerin o
equivalent CT 230/240 V
CA,4 P, 40A
Contactor Merlin Guerin o
equivalent CT 230/240 V
CA,4 P, 63A
Interruptor horari digital
DATA ASTRO Astronómic
digital ORBIS o equivalent
16(10) A.250V~.

Descripció

Interruptor de proximitat
ORBIS o equivalent.
Muntatge sobre paret
Interruptors crepusculars
compactes ORBIFOT
ORBIS o equiv. Fixac.
Llum. 5-1000 lux logarít.
Interruptor de control de
potència Legrand, LEXIS o
equiv 6 kA, 2P, 25A
Interruptor de control de
potència Legrand, LEXIS o
equiv 6 kA, 2P, 40A
Interruptor de control de
potència Legrand, LEXIS o
equiv 6 kA, 4P, 20A
Interruptor de control de
potència Legrand, LEXIS o
equiv 6 kA, 4P, 25A
Interruptor de control de
potència Legrand, LEXIS o
equiv 6 kA, 4P, 40A
Magnetotèrmic Legrand,
LEXIS DX o equiv fins 63A
6/10KA curva C, P+N, 10A
Magnetotèrmic Legrand,
LEXIS DX o equiv fins 63A
6/10KA curva C, P+N, 16A
Magnetotèrmic Legrand,
LEXIS DX o equiv fins 63A
6/10KA curva C, P+N, 20A
Magnetotèrmic Legrand,
LEXIS DX o equiv fins 63A
6/10KA curva C, P+N, 25A
Magnetotèrmic Legrand,
LEXIS DX o equiv fins 63A

95,93 €

10

959,34 €

137,71 €

2

275,42 €

137,10 €

2

274,20 €

Preu
unitari
máxim
(IVA
exclós)

Quantitat
Estimada

IMPORT
Estimat
màxim

29,58 €

5

147,90 €

36,00 €

5

180,00 €

4,75 €

5

23,74 €

11,38 €

5

56,89 €

21,91 €

5

109,53 €

21,91 €

2

43,81 €

32,20 €

3

96,59 €

5,53 €

5

27,64 €

5,64 €

5

28,18 €

5,75 €

4

23,01 €

8,24 €

10

82,39 €

21,07 €

5

105,33 €

Preu
unitari
Ofert
(IVA
exclós)

IMPORT
Estimat
de la oferta

DOC. ANNEXA AL PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT SERVEIS
Pàg. 15 de 22

DOCUMENTACIÓ ANNEXA AL
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A
REGULACIÓ
HARMONITZADA
DELS
SERVEIS
CONSISTENTS
EN
MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE LES INSTAL·LACIONS
ELÈCTRIQUES DELS EDIFICIS GESTIONATS PER VILADECANS QUALITAT,
S.L.

6/10KA curva C, P+N, 40A

u.

u.

u.

u.

u.

Unitat

u.

u.

u.

u.

u.

u.

u.

u.
u.
u.

Magnetotèrmic Legrand,
LEXIS DX o equiv fins 63A
6/10KA curva C, 4P, 16A
Magnetotèrmic Legrand,
LEXIS DX o equiv fins 63A
6/10KA curva C, 4P, 25A
Magnetotèrmic Legrand,
LEXIS DX o equiv fins 63A
6/10KA curva C, 4P, 40A
Magnetotèrmic Legrand,
LEXIS DX o equiv fins 63A
6/10KA curva C, 4P, 63A
Interruptor automátic
diferencial LEXIS DX o
equiv, P+N, 25A, 30mA.

Descripció

Interruptor automátic
diferencial LEXIS DX o
equiv, P+N, 40A, 30mA.
Interruptor automátic
diferencial LEXIS DX o
equiv, 4P, 25A, 30mA.
Interruptor automátic
diferencial LEXIS DX o
equiv, 4P, 40A, 30mA.
Interruptor automátic
diferencial LEXIS DX o
equiv, 4P, 63A, 30mA.
Interruptor automátic
diferencial LEXIS DX o
equiv, alta inmunizacion
P+N, 25A, 30mA.
Interruptor automátic
diferencial LEXIS DX o
equiv, alta inmunizació
P+N, 40A, 30mA.
Limitadors de sobretensió
230- 415V~. I máx: 15kA.
Bipolar.
Limitadors de sobretensió
230- 415V~. I máx: 15kA.
Tetrapolar.
Guardamotors tripolares
15 A
Guardamotors tripolares
25 A

43,82 €

5

219,08 €

46,64 €

5

233,22 €

57,70 €

5

288,50 €

131,01 €

5

655,04 €

58,60 €

5

292,98 €

Preu
unitari
máxim
(IVA
exclós)

Quantitat
Estimada

IMPORT
Estimat
màxim

23,02 €

15

345,29 €

105,89 €

6

635,36 €

109,93 €

10

1.099,32 €

238,77 €

5

1.193,84 €

134,67 €

5

673,36 €

138,68 €

5

693,41 €

93,24 €

1

93,24 €

200,01 €

1

200,01 €

61,06 €

1

61,06 €

82,35 €

1

82,35 €

Preu
unitari
Ofert
(IVA
exclós)

IMPORT
Estimat
de la oferta
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Total
Estimat

37.953,59 €

Total
Oferta

I als efectes oportuns, i per tal que així consti davant de VIQUAL a l'efecte de prendre part al referit
procediment obert, presento aquesta oferta.
A ………… de ……………….. de …………
(Segell) Signatura

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (2016/679) VIQUAL com a Responsable del
tractament de les seves dades personals informem que les dades proporcionades en aquest document seran
únicament tractades per prendre constància de la declaració responsable i gestionar la present documentació
legitimats per l’obligació legal que ens exigeix fer les citades comprovacions. Les dades seran conservades
mentre se’n puguin derivar responsabilitats i no seran cedides excepte en el cas d’obligació legal. Pot exercir els
seus drets d’accés, rectificació, oposició i supressió així com limitació del tractament i portabilitat dirigint-se a
VIQUAL i adjuntat copia del DNI. En cas de considerar vulnerats els seus drets de protecció de dades pot
presentar una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat)
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ANNEX NÚM. 5
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE PLENA VIGÈNCIA DE LES DADES QUE
INCLOU EL REGISTRE DE LICITADORS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (RELI)
I D’APTITUD DEL LICITADOR.
El Sr. .............................., amb DNI núm........................., actuant en nom i representació de
.....................................................
(licitador)
......................,
en
la
seva
condició
de
................................................. i amb poders suficients per subscriure la present declaració
responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació per a l’adjudicació del
contracte de subministrament consistents en el manteniment preventiu i correctiu de les
instal·lacions elèctriques dels edifici gestionats per Viladecans Qualitat SL.

DECLARA RESPONSABLEMENT
1.-

Que les dades que consten al Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya són
plenament vigents (en el supòsit que no sigui així, indicar quines són vigents i quines no ho són,
aportant els documents de les dades no vigents).

2.-

Que els òrgans de govern i administració de l’empresa .......................................... no incorren
en cap dels supòsits de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo
de la Administración General del Estado o la respectiva norma de la Comunitat Autònoma de
Catalunya, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas o tractar-se de qualsevol càrrec electiu regulat a la
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General en els termes establerts a
la mateixa.
Igualment, que ni aquesta empresa, ni cap dels membres dels seus òrgans de govern i
administració, estan compresos en les causes d’incapacitat i incompatibilitat per contractar amb
VIQUAL

I als efectes oportuns, i per tal que així consti davant de VIQUAL, a l'efecte de prendre part al
procediment obert per a la prestació dels serveis consistents en el manteniment preventiu i
correctiu de les instal·lacions elèctriques dels edifici gestionats per Viladecans Qualitat SL.;
realitzo la present declaració.
A ………… de ……………….. de …………

(Segell)
Signatura
En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (2016/679) VIQUAL com a Responsable del
tractament de les seves dades personals informem que les dades proporcionades en aquest document seran
únicament tractades per prendre constància de la declaració responsable i gestionar la present documentació
legitimats per l’obligació legal que ens exigeix fer les citades comprovacions. Les dades seran conservades
mentre se’n puguin derivar responsabilitats i no seran cedides excepte en el cas d’obligació legal. Pot exercir els
seus drets d’accés, rectificació, oposició i supressió així com limitació del tractament i portabilitat dirigint-se a
VIQUAL i adjuntat copia del DNI. En cas de considerar vulnerats els seus drets de protecció de dades pot
presentar una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat)
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ANNEX NÚM. 6
(Declaració realitzada mitjançant testimoni judicial o certificació administrativa, segons els casos, i
quan aquest document no pugui ser expedit per l’autoritat competent podrà ser substituït per una
declaració responsable atorgada davant autoritat administrativa, notari públic o organisme
professional qualificat. També s’admetrà la presentació d’aquesta declaració responsable signada
electrònicament pel legal representant del licitador per qualsevol mitjà que permeti acreditar
l’autenticitat de l’expressió de la seva voluntat i el seu consentiment, així com garanteixi la integritat i
inalterabilitat del document)

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE MANCA DE PROHIBICIONS DE CONTRACTAR
(ARTICLE 71 LCSP)
El Sr. .............................., amb DNI núm........................., actuant en nom i representació de
.....................................................
(licitador)
......................,
en
la
seva
condició
de
................................................. i amb poders suficients per subscriure la present declaració
responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació per a l’adjudicació del
contracte del manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions elèctriques dels edifici
gestionats per Viladecans Qualitat SL.

DECLARA RESPONSABLEMENT
1.-

Que ni ..................... (en endavant el licitador) ni els seus administradors i/o representants es
troben inclosos en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar previstes en l’article
71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP).

2.-

Que el licitador es troba al corrent d'obligacions tributàries, al corrent d'obligacions amb la
Seguretat Social i no té cap deute amb l’Ajuntament de Viladecans ni amb la Generalitat de
Catalunya, que està donat d’alta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques i al corrent del seu
pagament, quan s’exerceixin activitats subjectes a aquest impost.

3.-

Que el licitador accepta que la presentació a la present licitació comporta l’acceptació
incondicional del contingut de la documentació que forma part de la present licitació, pel que fa
als plecs de clàusules administratives i tècniques particulars, com pel que fa a la resta de
documentació que reverteix caràcter contractual; comprometent-se en cas de resultar
adjudicatari, a signar-lo de conformitat i executar-lo en les condicions establertes.

I als efectes oportuns, i per tal que així consti davant de la VIQUAL a l'efecte de prendre part al
procediment obert per la prestació de subministrament consistents en el manteniment preventiu i
correctiu de les instal·lacions elèctriques dels edifici gestionats per Viladecans Qualitat SL.;
realitzo la present declaració.
A ………… de ……………….. de …………

(Segell) Signatura
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En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (2016/679) VIQUAL com a Responsable del
tractament de les seves dades personals informem que les dades proporcionades en aquest document seran
únicament tractades per prendre constància de la declaració responsable i gestionar la present documentació
legitimats per l’obligació legal que ens exigeix fer les citades comprovacions. Les dades seran conservades
mentre se’n puguin derivar responsabilitats i no seran cedides excepte en el cas d’obligació legal. Pot exercir els
seus drets d’accés, rectificació, oposició i supressió així com limitació del tractament i portabilitat dirigint-se a
VIQUAL i adjuntat copia del DNI. En cas de considerar vulnerats els seus drets de protecció de dades pot
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ANNEX NÚM. 7
Intervingut notarialment de conformitat amb l’art. 197.1 bis del Reglament Notarial,

MODEL D'AVAL BANCARI DEFINITIU
El Banc .................. i en el seu nom i representació ..................... en qualitat de ................... i segons
les facultats dimanades de l'Escriptura de Poder atorgada davant el Notari de ..............., Sr.
....................................... amb data ............., número ........... del seu protocol, i que afirmen trobar-se
íntegrament subsistents, es constitueix avalista fiador solidari de l'empresa ......................., en interès i
benefici de VIQUAL i fins la suma d’euros ( 5% de l'import del Contracte), a efectes de garantir
l'exacte compliment per l'empresa esmentada de totes i cadascuna de les obligacions concretades en
el corresponent a l’adjudicació del Contracte de prestació dels serveis consistents en el manteniment
preventiu i correctiu de les instal·lacions elèctriques dels edifici gestionats per Viladecans
Qualitat SL. fins el finiment del termini de garantia.
L'aval indicat es presta pel Banc ..................., amb expressa i formal renúncia dels beneficis
d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicació, i a l'efecte declara
el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidàriament amb la companyia ........................
fins a la liquidació per VIQUAL del contracte de serveis esmentat, a pagar amb caràcter incondicional i
dins, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit, la suma o sumes que, fins a la concurrència
de la xifra fiançada de ( 5% de l'import del Contracte) euros s'expressi en el requeriment, renunciant el
Banc, expressament i solemnement, a tota excepció o reserva quant al lliurament de les quantitats
que li fossin reclamades qualsevol que fos la causa o motiu en què aquestes poguessin fonamentarse, i encara que es manifestés oposició o reclamació per part de ................................., o de tercers,
qualsevol que aquests fossin.

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (2016/679) VIQUAL com a Responsable del
tractament de les seves dades personals informem que les dades proporcionades en aquest document seran
únicament tractades per prendre constància de la declaració responsable i gestionar la present documentació
legitimats per l’obligació legal que ens exigeix fer les citades comprovacions. Les dades seran conservades
mentre se’n puguin derivar responsabilitats i no seran cedides excepte en el cas d’obligació legal. Pot exercir els
seus drets d’accés, rectificació, oposició i supressió així com limitació del tractament i portabilitat dirigint-se a
VIQUAL i adjuntat copia del DNI. En cas de considerar vulnerats els seus drets de protecció de dades pot
presentar una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat)
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ANNEX NÚM. 8
Intervingut notarialment de conformitat amb l’art. 197.1 bis del Reglament Notarial,

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA FIANÇA DEFINITIVA
(intervingut per Notari)
Certificat número ................................
................................................................................................. (en endavant, assegurador), amb
domicili a ......................................., carrer ......................................................................., i CIF
................................,
degudament
representat
pel
senyor
....................................................................................., amb poders suficients per obligar-lo en aquest
acte, segons resulta de .................
ASSEGURA
A ..............................................................................., NIF/CIF ......................................, en concepte de
prenedor de l’assegurança, enfront de ............................................................................ en endavant
l’assegurat, fins a l’import de ................. € ( 5% del pressupost del contracte)..............., a efectes de
garantir l’exacte compliment per l’assegurat de totes i cadascuna de les obligacions concretades en el
Contracte d'adjudicació dels serveis consistents en el manteniment preventiu i correctiu de les
instal·lacions elèctriques dels edifici gestionats per Viladecans Qualitat SL., fins el finiment del
termini de garantia.
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a l’assegurador a
resoldre el Contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de l’assegurador suspesa, ni aquest
alliberat de la seva obligació, en cas que l’assegurador hagi de fer efectiva la garantia.
L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que li puguin correspondre contra el
prenedor de l’assegurança.
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment de VIQUAL i a
pagar amb caràcter incondicional i dintre, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit a fer
efectiva, la suma o sumes que fins a la concurrència de la xifra assegurada s’expressi en el
requeriment.
La present assegurança de caució estarà en vigor fins al termini de vigència del període de garantia
concretat en el plec de clàusules administratives particulars i o en el contracte que es formalitzi al
respecte
A ........................................., el ................. de ........................................... de .............
Signatura:
Assegurador
En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (2016/679) VIQUAL com a Responsable del
tractament de les seves dades personals informem que les dades proporcionades en aquest document seran
únicament tractades per prendre constància de la declaració responsable i gestionar la present documentació
legitimats per l’obligació legal que ens exigeix fer les citades comprovacions. Les dades seran conservades
mentre se’n puguin derivar responsabilitats i no seran cedides excepte en el cas d’obligació legal. Pot exercir els
seus drets d’accés, rectificació, oposició i supressió així com limitació del tractament i portabilitat dirigint-se a
VIQUAL i adjuntat copia del DNI. En cas de considerar vulnerats els seus drets de protecció de dades pot
presentar una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat)
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