DOCUMENTACIÓ ANNEXA AL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ
MITJANÇANT
PROCEDIMENT
OBERT
SIMPLIFICAT
NO
SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA DELS SERVEIS
CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT DE LA ZONA
D’ESTACIONAMENT REGULADA ESPECIAL DE LA MURTRA DE
VILADECANS PER A SPM 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 del SERVEIS
CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT DE LA ZONA D’ESTACIONAMENT REGULADA
ESPECIAL DE LA MURTRA DE VILADECANS PER A SPM VILADECANS QUALITAT S.L. (exp.
21/047)

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 simplificat per a l’adjudicació del contracte de SERVEIS CONSISTENTS EN EL
MANTENIMENT DE LA ZONA D’ESTACIONAMENT REGULADA ESPECIAL DE LA MURTRA DE
VILADECANS PER A SPM VILADECANS QUALITAT S.L.
(exp. 21/047)

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 informa 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 o bé mitjançant correu electrònic dirigit a lopd@vigem.cat.
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 LOT 1
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:
I.

Volum anual de negocis en serveis corresponents a l’objecte de la licitació, referit al
millor exercici dels darrers tres exercicis per import igual o superior al pressupost base
de licitació per cada anualitat i lot. Si el licitador es presenta a diversos lots, haurà de
justificar el volum de negoci per a la totalitat dels lots als que es presenti.
L’acreditació d’aquest requisit es realitzarà presentant una declaració responsable de
l’empresari on indiqui el volum anual de negocis en serveis corresponents a l’objecte
de licitació que, referit al millor exercici dels darrers tres exercicis, sigui d’import igual
o superior a l’exigit.

Solvència tècnica
El licitador haurà d’acreditar la següent solvència tècnica mínima:

DOC. ANNEXA AL PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SERVEIS MANTENIMENT MURTRA
Pàg. 2 de 30

DOCUMENTACIÓ ANNEXA AL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ
MITJANÇANT
PROCEDIMENT
OBERT
SIMPLIFICAT
NO
SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA DELS SERVEIS
CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT DE LA ZONA
D’ESTACIONAMENT REGULADA ESPECIAL DE LA MURTRA DE
VILADECANS PER A SPM VILADECANS QUALITAT S.L.

I.

Relació dels principals serveis realitzats d’igual o similar naturalesa que els que
constitueixen l’objecte del contracte, en el decurs dels darrers tres anys, en la que
s’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos. Quan li sigui
requerit pels serveis dependents de l’òrgan de contractació, s’acreditarà mitjançant
certificats emesos 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
emès per aquest, o a manca d’aquest, mitjançant una declaració de l’empresari
acompanyada dels documents que estiguin a disposició del mateix, que acreditin la
realització de la prestació. L’import anual acumulat en l’any de major execució haurà
de ser igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana del contracte. Aquest requisit ho
serà de cadascun dels lots als que el licitador presenti oferta.

II.

Els licitadors hauran de comptar i disposar, per a l’execució del contracte, de tot el
personal i material necessari per a la prestació dels serveis. En aquest sentit, els
licitadors hauran de comptar, com a mínim, amb els recursos següents:

Lot 1:
Equip de maquinària format al menys per
- una motoanivelladora,
- una compactadora,
- una retroexcavadora i
- un camió de reg,
equip humà, format per:
-

un oficial que haurà d’acreditar la formació en maquinaria de moviment de
terres i amb una experiència mínima d’un any en treballs similars, i
un manobra.
Un coordinador que assumirà les tasques de coordinació amb VIQUAL i que
no haurà de ser ni l’oficial ni el manobra.

L’acreditació de la formació haurà de ser mitjançant una empresa de prevenció de
riscos laborals i caldrà el full corresponent signat pel maquinista (formació́ de 2n.
Cicle del Conveni General del sector Construcció́ en ”Movimiento de Tierras” (Article
177 del C.G.S.C. que acompleix amb el R.D. 1215/97).

PART V, relativa a la reducció del nombre de candidats qualificats, no cal emplenar-la.
PART VI, relativa a les declaracions finals: empleneu-la.
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ANNEX NÚM. 2-A LOT 2
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.
12. 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).
7.
8.
9.
10.
11.

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:
II.

Volum anual de negocis en serveis corresponents a l’objecte de la licitació, referit al
millor exercici dels darrers tres exercicis per import igual o superior al pressupost base
de licitació per cada anualitat i lot. Si el licitador es presenta a diversos lots, haurà de
justificar el volum de negoci per a la totalitat dels lots als que es presenti.
L’acreditació d’aquest requisit es realitzarà presentant una declaració responsable de
l’empresari on indiqui el volum anual de negocis en serveis corresponents a l’objecte
de licitació que, referit al millor exercici dels darrers tres exercicis, sigui d’import igual
o superior a l’exigit.

Solvència tècnica
El licitador haurà d’acreditar la següent solvència tècnica mínima:
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III.

Relació dels principals serveis realitzats d’igual o similar naturalesa que els que
constitueixen l’objecte del contracte, en el decurs dels darrers tres anys, en la que
s’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos. Quan li sigui
requerit pels serveis dependents de l’òrgan de contractació, s’acreditarà mitjançant
certificats emesos 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
emès per aquest, o a manca d’aquest, mitjançant una declaració de l’empresari
acompanyada dels documents que estiguin a disposició del mateix, que acreditin la
realització de la prestació. L’import anual acumulat en l’any de major execució haurà
de ser igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana del contracte. Aquest requisit ho
serà de cadascun dels lots als que el licitador presenti oferta.

IV.

Els licitadors hauran de comptar i disposar, per a l’execució del contracte, de tot el
personal i material necessari per a la prestació dels serveis. En aquest sentit, els
licitadors hauran de comptar, com a mínim, amb els recursos següents:

Lot 2:
Equip de maquinària format al menys per
- un vehicle pels desplaçaments fins al solar,
equip humà, format com a mínim per:
- un oficial amb una experiència mínima d’un any en treballs similars i
- un manobra.
- Coordinador que assumirà les tasques de coordinació amb VIQUAL, que pot
ser l’oficial.

PART V, relativa a la reducció del nombre de candidats qualificats, no cal emplenar-la.
PART VI, relativa a les declaracions finals: empleneu-la.
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ANNEX NÚM. 2-A LOT 3
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.
18. 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).
13.
14.
15.
16.
17.

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:
III.

Volum anual de negocis en serveis corresponents a l’objecte de la licitació, referit al
millor exercici dels darrers tres exercicis per import igual o superior al pressupost base
de licitació per cada anualitat i lot. Si el licitador es presenta a diversos lots, haurà de
justificar el volum de negoci per a la totalitat dels lots als que es presenti.
L’acreditació d’aquest requisit es realitzarà presentant una declaració responsable de
l’empresari on indiqui el volum anual de negocis en serveis corresponents a l’objecte
de licitació que, referit al millor exercici dels darrers tres exercicis, sigui d’import igual
o superior a l’exigit.

Solvència tècnica
El licitador haurà d’acreditar la següent solvència tècnica mínima:
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V.

Relació dels principals serveis realitzats d’igual o similar naturalesa que els que
constitueixen l’objecte del contracte, en el decurs dels darrers tres anys, en la que
s’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos. Quan li sigui
requerit pels serveis dependents de l’òrgan de contractació, s’acreditarà mitjançant
certificats emesos 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
emès per aquest, o a manca d’aquest, mitjançant una declaració de l’empresari
acompanyada dels documents que estiguin a disposició del mateix, que acreditin la
realització de la prestació. L’import anual acumulat en l’any de major execució haurà
de ser igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana del contracte. Aquest requisit ho
serà de cadascun dels lots als que el licitador presenti oferta.

VI.

Els licitadors hauran de comptar i disposar, per a l’execució del contracte, de tot el
personal i material necessari per a la prestació dels serveis. En aquest sentit, els
licitadors hauran de comptar, com a mínim, amb els recursos següents:

Lot 3
Equip de maquinària format al menys per
- vehicle per a desplaçaments,
- eines i instruments per a la neteja
Equip humà format per
- un cap de colla amb una experiència mínima d’un any en treballs similars i
- un ajudant,
- Coordinador que assumirà les tasques de coordinació amb VIQUAL i que
podrà ser també el cap de colla.

PART V, relativa a la reducció del nombre de candidats qualificats, no cal emplenar-la.
PART VI, relativa a les declaracions finals: empleneu-la.
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ANNEX NÚM. 2-B LOT 1
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 de contractació dels SERVEIS
CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT DE LA ZONA D’ESTACIONAMENT REGULADA
ESPECIAL DE LA MURTRA DE VILADECANS PER A SPM VILADECANS QUALITAT S.L. (exp.
21/047)

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:
I.

Volum anual de negocis en serveis corresponents a l’objecte de la licitació, referit
al millor exercici dels darrers tres exercicis per import igual o superior al
pressupost base de licitació per cada anualitat i lot. Si el licitador es presenta a
diversos lots, haurà de justificar el volum de negoci per a la totalitat dels lots als
que es presenti.
L’acreditació d’aquest requisit es realitzarà presentant una declaració responsable
de l’empresari on indiqui el volum anual de negocis en serveis corresponents a
l’objecte de licitació que, referit al millor exercici dels darrers tres exercicis, sigui
d’import igual o superior a l’exigit.

Solvència tècnica
El licitador haurà d’acreditar la següent solvència tècnica mínima:
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II.

Relació dels principals serveis realitzats d’igual o similar naturalesa que els que
constitueixen l’objecte del contracte, en el decurs dels darrers tres anys, en la que
s’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos. Quan li sigui
requerit pels serveis dependents de l’òrgan de contractació, s’acreditarà
mitjançant certificats emesos 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 emès per aquest, o a manca d’aquest, mitjançant una
declaració de l’empresari acompanyada dels documents que estiguin a disposició
del mateix, que acreditin la realització de la prestació. L’import anual acumulat en
l’any de major execució haurà de ser igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana
del contracte. Aquest requisit ho serà de cadascun dels lots als que el licitador
presenti oferta.
Els licitadors hauran de comptar i disposar, per a l’execució del contracte, de tot el
personal i material necessari per a la prestació dels serveis. En aquest sentit, els
licitadors hauran de comptar, com a mínim, amb els recursos següents:

Lot 1:
Equip de maquinària format al menys per
- una motoanivelladora,
- una compactadora,
- una retroexcavadora i
- un camió de reg,
equip humà, format per:
-

un oficial que haurà d’acreditar la formació en maquinaria de moviment
de terres i amb una experiència mínima d’un any en treballs similars, i
un manobra.
Un coordinador que assumirà les tasques de coordinació amb VIQUAL i
que no haurà de ser ni l’oficial ni el manobra.

L’acreditació de la formació haurà de ser mitjançant una empresa de prevenció de
riscos laborals i caldrà el full corresponent signat pel maquinista (formació́ de 2n.
Cicle del Conveni General del sector Construcció́ en ”Movimiento de Tierras”
(Article 177 del C.G.S.C. que acompleix amb el R.D. 1215/97).

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.
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DOCUMENTACIÓ ANNEXA AL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ
MITJANÇANT
PROCEDIMENT
OBERT
SIMPLIFICAT
NO
SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA DELS SERVEIS
CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT DE LA ZONA
D’ESTACIONAMENT REGULADA ESPECIAL DE LA MURTRA DE
VILADECANS PER A SPM VILADECANS QUALITAT S.L.

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 informa 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 o bé mitjançant correu electrònic dirigit a lopd@vigem.cat.
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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DOCUMENTACIÓ ANNEXA AL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ
MITJANÇANT
PROCEDIMENT
OBERT
SIMPLIFICAT
NO
SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA DELS SERVEIS
CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT DE LA ZONA
D’ESTACIONAMENT REGULADA ESPECIAL DE LA MURTRA DE
VILADECANS PER A SPM VILADECANS QUALITAT S.L.

ANNEX NÚM. 2-B LOT 2
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 de contractació dels SERVEIS
CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT DE LA ZONA D’ESTACIONAMENT REGULADA
ESPECIAL DE LA MURTRA DE VILADECANS PER A SPM VILADECANS QUALITAT S.L. (exp.
21/047)
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:
I.

Volum anual de negocis en serveis corresponents a l’objecte de la licitació, referit
al millor exercici dels darrers tres exercicis per import igual o superior al
pressupost base de licitació per cada anualitat i lot. Si el licitador es presenta a
diversos lots, haurà de justificar el volum de negoci per a la totalitat dels lots als
que es presenti.
L’acreditació d’aquest requisit es realitzarà presentant una declaració responsable
de l’empresari on indiqui el volum anual de negocis en serveis corresponents a
l’objecte de licitació que, referit al millor exercici dels darrers tres exercicis, sigui
d’import igual o superior a l’exigit.

Solvència tècnica
El licitador haurà d’acreditar la següent solvència tècnica mínima:
II.

Relació dels principals serveis realitzats d’igual o similar naturalesa que els que
constitueixen l’objecte del contracte, en el decurs dels darrers tres anys, en la que
s’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos. Quan li sigui
requerit pels serveis dependents de l’òrgan de contractació, s’acreditarà
mitjançant certificats emesos o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari
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DOCUMENTACIÓ ANNEXA AL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ
MITJANÇANT
PROCEDIMENT
OBERT
SIMPLIFICAT
NO
SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA DELS SERVEIS
CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT DE LA ZONA
D’ESTACIONAMENT REGULADA ESPECIAL DE LA MURTRA DE
VILADECANS PER A SPM VILADECANS QUALITAT S.L.

sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat,
mitjançant un certificat emès per aquest, o a manca d’aquest, mitjançant una
declaració de l’empresari acompanyada dels documents que estiguin a disposició
del mateix, que acreditin la realització de la prestació. L’import anual acumulat en
l’any de major execució haurà de ser igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana
del contracte. Aquest requisit ho serà de cadascun dels lots als que el licitador
presenti oferta.
III.

Els licitadors hauran de comptar i disposar, per a l’execució del contracte, de tot el
personal i material necessari per a la prestació dels serveis. En aquest sentit, els
licitadors hauran de comptar, com a mínim, amb els recursos següents:

Lot 2:
Equip de maquinària format al menys per
- un vehicle pels desplaçaments fins al solar,
equip humà, format com a mínim per:
- un oficial amb una experiència mínima d’un any en treballs similars i
- un manobra.
- Coordinador que assumirà les tasques de coordinació amb VIQUAL, que
pot ser l’oficial.
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.
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DOCUMENTACIÓ ANNEXA AL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ
MITJANÇANT
PROCEDIMENT
OBERT
SIMPLIFICAT
NO
SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA DELS SERVEIS
CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT DE LA ZONA
D’ESTACIONAMENT REGULADA ESPECIAL DE LA MURTRA DE
VILADECANS PER A SPM VILADECANS QUALITAT S.L.

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 informa 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 o bé mitjançant correu electrònic dirigit a lopd@vigem.cat.
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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DOCUMENTACIÓ ANNEXA AL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ
MITJANÇANT
PROCEDIMENT
OBERT
SIMPLIFICAT
NO
SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA DELS SERVEIS
CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT DE LA ZONA
D’ESTACIONAMENT REGULADA ESPECIAL DE LA MURTRA DE
VILADECANS PER A SPM VILADECANS QUALITAT S.L.

ANNEX NÚM. 2-B LOT 3
DECLARACIÓ RESPONSABLE INICIAL (en cas de no aportar-se DEUC)
El Sr./La Sra. .............................., 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 DE LA ZONA D’ESTACIONAMENT REGULADA
ESPECIAL DE LA MURTRA DE VILADECANS PER A SPM VILADECANS QUALITAT S.L. (exp.
21/047)

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:
I.

Volum anual de negocis en serveis corresponents a l’objecte de la licitació, referit
al millor exercici dels darrers tres exercicis per import igual o superior al
pressupost base de licitació per cada anualitat i lot. Si el licitador es presenta a
diversos lots, haurà de justificar el volum de negoci per a la totalitat dels lots als
que es presenti.
L’acreditació d’aquest requisit es realitzarà presentant una declaració responsable
de l’empresari on indiqui el volum anual de negocis en serveis corresponents a
l’objecte de licitació que, referit al millor exercici dels darrers tres exercicis, sigui
d’import igual o superior a l’exigit.

Solvència tècnica
El licitador haurà d’acreditar la següent solvència tècnica mínima:
II.

Relació dels principals serveis realitzats d’igual o similar naturalesa que els que
constitueixen l’objecte del contracte, en el decurs dels darrers tres anys, en la que
s’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos. Quan li sigui
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DOCUMENTACIÓ ANNEXA AL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ
MITJANÇANT
PROCEDIMENT
OBERT
SIMPLIFICAT
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D’ESTACIONAMENT REGULADA ESPECIAL DE LA MURTRA DE
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requerit pels serveis dependents de l’òrgan de contractació, s’acreditarà
mitjançant certificats emesos 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 emès per aquest, o a manca d’aquest, mitjançant una
declaració de l’empresari acompanyada dels documents que estiguin a disposició
del mateix, que acreditin la realització de la prestació. L’import anual acumulat en
l’any de major execució haurà de ser igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana
del contracte. Aquest requisit ho serà de cadascun dels lots als que el licitador
presenti oferta.

III.

Els licitadors hauran de comptar i disposar, per a l’execució del contracte, de tot el
personal i material necessari per a la prestació dels serveis. En aquest sentit, els
licitadors hauran de comptar, com a mínim, amb els recursos següents:
Lot 2:
Equip de maquinària format al menys per
- un vehicle pels desplaçaments fins al solar,
equip humà, format com a mínim per:
- un oficial amb una experiència mínima d’un any en treballs similars i
- un manobra.
- Coordinador que assumirà les tasques de coordinació amb VIQUAL, que
pot ser l’oficial.

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), c) i d) 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.
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DOCUMENTACIÓ ANNEXA AL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ
MITJANÇANT
PROCEDIMENT
OBERT
SIMPLIFICAT
NO
SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA DELS SERVEIS
CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT DE LA ZONA
D’ESTACIONAMENT REGULADA ESPECIAL DE LA MURTRA DE
VILADECANS PER A SPM VILADECANS QUALITAT S.L.

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 informa 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 o bé mitjançant correu electrònic dirigit a lopd@vigem.cat.
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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DOCUMENTACIÓ ANNEXA AL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ
MITJANÇANT
PROCEDIMENT
OBERT
SIMPLIFICAT
NO
SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA DELS SERVEIS
CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT DE LA ZONA
D’ESTACIONAMENT REGULADA ESPECIAL DE LA MURTRA DE
VILADECANS PER A SPM VILADECANS QUALITAT S.L.

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 dels SERVEIS
CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT DE LA ZONA D’ESTACIONAMENT REGULADA
ESPECIAL DE LA MURTRA DE VILADECANS PER A SPM VILADECANS QUALITAT S.L. (exp.
21/047)
DECLARA RESPONSABLEMENT
La seva empresa té menys de 50 treballadors

La seva empresa té entre 50 i 250 treballadors:
Està en disposició d’aportar documentació acreditativa conforme la plantilla de l’empresa està
integrada per un nombre de persones treballadores amb discapacitat no inferior 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.B11

La seva empresa té més de 250 treballadors:
Està en disposició d’aportar documentació acreditativa conforme la plantilla de l’empresa està
integrada per un nombre de persones treballadores amb discapacitat no inferior 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 subministrament ................; 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 informa 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 o bé mitjançant correu electrònic dirigit a lopd@vigem.cat.
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)
DOC. ANNEXA AL PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SERVEIS MANTENIMENT MURTRA
Pàg. 17 de 30

DOCUMENTACIÓ ANNEXA AL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ
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D’ESTACIONAMENT REGULADA ESPECIAL DE LA MURTRA DE
VILADECANS PER A SPM VILADECANS QUALITAT S.L.

ANNEX NÚM. 4.1
MODEL PROPOSTA ECONÒMICA LOT 1
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 oferta en relació amb
el procediment obert per a l’adjudicació del contracte de SERVEIS CONSISTENTS EN EL
MANTENIMENT DE LA ZONA D’ESTACIONAMENT REGULADA ESPECIAL DE LA MURTRA DE
VILADECANS PER A SPM VILADECANS QUALITAT S.L. (exp. 21/047) signa la present proposta, i
es compromet (en nom propi o de l’empresa que representa) a realitzar-lo amb estricta subjecció als
esmentats requisits i condicions per un import total màxim per l’any de durada inicial del contracte de
.......................................................................................... EUROS (...................€)
(Caldrà que el licitador indiqui l’import total de la seva oferta en números i en lletres, no podent superar en cap
cas el Pressupost Base de Licitació d’aquest lot núm. 1, que és de DISET MIL SET-CENTS QUARANTA EUROS
(17.740€) IVA exclòs. )

La present oferta econòmica es desglossa de la següent forma:
Amidaments

(cal que el licitador empleni els llocs indicats amb punts suspensius)
Pressupost base de licitació
Concepte

Oferta licitador

Preus unitaris

Pressupost total

Preus
oferts

unitaris

Oferta total

Equip
de
manteniment
per
conservació
explanada, incloent
equips i personal
(jornades)

5

2.180,00 €

10.900,00€

................... €

................... €

Tot u (m3)

360

19,00 €

6.840,00 €

................... €

................... €

TOTAL

-

-

17.740,00€

-

................... €

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 …………

Signatura electrònica
En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (2016/679) VIQUAL com a Responsable del tractament de les
seves dades personals informa 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 o bé mitjançant correu electrònic dirigit a lopd@vigem.cat.
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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DOCUMENTACIÓ ANNEXA AL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ
MITJANÇANT
PROCEDIMENT
OBERT
SIMPLIFICAT
NO
SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA DELS SERVEIS
CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT DE LA ZONA
D’ESTACIONAMENT REGULADA ESPECIAL DE LA MURTRA DE
VILADECANS PER A SPM VILADECANS QUALITAT S.L.

ANNEX NÚM. 4.2
MODEL PROPOSTA ECONÒMICA LOT 2
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 oferta en relació amb
el procediment obert per a l’adjudicació del contracte de SERVEIS CONSISTENTS EN EL
MANTENIMENT DE LA ZONA D’ESTACIONAMENT REGULADA ESPECIAL DE LA MURTRA DE
VILADECANS PER A SPM VILADECANS QUALITAT S.L. (exp. 21/047) signa la present proposta, i
es compromet (en nom propi o de l’empresa que representa) a realitzar-lo amb estricta subjecció als
esmentats requisits i condicions per un import total màxim per l’any de durada inicial del contracte de
.......................................................................................... EUROS (...................€)
(Caldrà que el licitador indiqui l’import total de la seva oferta en números i en lletres, no podent superar en cap
cas el Pressupost Base de Licitació d’aquest lot núm. 2, que és de QUINZE MIL TRES-CENTS CINQUANTA
EUROS (15.350€) IVA exclòs. )

La present oferta econòmica es desglossa de la següent forma:
(cal que el licitador empleni els llocs indicats amb punts suspensius)

Concepte

Preu unitari per la
realització de cada
inspecció
setmanal
Preu unitari per la
substitució
de
cada
pal
(mà
d'obra i material)
Preu unitari per
metro quadrat de
treballs de pintura
Preu unitari per
metro lineal de
corda
Preu unitari per
cada actuació amb
estora
(repàs
general del terreny
de
l’aparcament
amb l’estora)
TOTAL

Amidaments

Pressupost base de
licitació
Preus
Pressupost
unitaris
total màxim
màxims

16
setmanes

100,00 €

1.600,00 €

................... €

................... €

100 postes

30,00 €

3.000,00 €

................... €

................... €

150 m2

25,00 €

3.750,00 €

................... €

................... €

200 m.l.

15,00 €

3.000,00 €

................... €

................... €

10
actuacions

400,00 €

4.000,00 €

................... €

................... €

-

-

15.350,00 €

-

................... €

Oferta licitador
Preus
oferts

unitaris

Oferta total
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DOCUMENTACIÓ ANNEXA AL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ
MITJANÇANT
PROCEDIMENT
OBERT
SIMPLIFICAT
NO
SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA DELS SERVEIS
CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT DE LA ZONA
D’ESTACIONAMENT REGULADA ESPECIAL DE LA MURTRA DE
VILADECANS PER A SPM VILADECANS QUALITAT S.L.

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 …………

Signatura digital

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (2016/679) VIQUAL com a Responsable del tractament de les
seves dades personals informa 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 o bé mitjançant correu electrònic dirigit a lopd@vigem.cat.
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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DOCUMENTACIÓ ANNEXA AL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ
MITJANÇANT
PROCEDIMENT
OBERT
SIMPLIFICAT
NO
SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA DELS SERVEIS
CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT DE LA ZONA
D’ESTACIONAMENT REGULADA ESPECIAL DE LA MURTRA DE
VILADECANS PER A SPM VILADECANS QUALITAT S.L.

ANNEX NÚM. 4.3
MODEL PROPOSTA ECONÒMICA LOT 3
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 oferta en relació amb
el procediment obert per a l’adjudicació del contracte de SERVEIS CONSISTENTS EN EL
MANTENIMENT DE LA ZONA D’ESTACIONAMENT REGULADA ESPECIAL DE LA MURTRA DE
VILADECANS PER A SPM VILADECANS QUALITAT S.L. (exp. 21/047) signa la present proposta, i
es compromet (en nom propi o de l’empresa que representa) a realitzar-lo amb estricta subjecció als
esmentats requisits i condicions per un import total màxim per l’any de durada inicial del contracte de
.......................................................................................... EUROS (...................€)
(Caldrà que el licitador indiqui l’import total de la seva oferta en números i en lletres, no podent superar en cap
cas el Pressupost Base de Licitació d’aquest lot núm. 3, que és de CATORZE MIL CENT-VUITANTA EUROS
(14.180€) IVA exclòs. )

La present oferta econòmica es desglossa de la següent forma:
(cal que el licitador empleni els llocs indicats amb punts suspensius)

Concepte

Preu/hora. Neteja
diària. Equip de 2
persones incloent
eines i vehicles
Preu/hora. Neteja
extraordinària.
Equip
de
2
persones incloent
eines i vehicles
TOTAL

Amidaments

Pressupost
base
de
licitació
Preus
Pressupost
unitaris
total màxim
màxims

135 hores

68,00 €

50 hores

-

Oferta licitador
Preus unitaris
oferts

Oferta total

9.180,00 €

................... €

................... €

100.00 €

5.000,00 €

................... €

................... €

-

14.180,00 €

-

................... €

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 …………

Signatura electrònica
En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (2016/679) VIQUAL com a Responsable del tractament de les
seves dades personals informa 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 o bé mitjançant correu electrònic dirigit a lopd@vigem.cat.
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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DOCUMENTACIÓ ANNEXA AL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ
MITJANÇANT
PROCEDIMENT
OBERT
SIMPLIFICAT
NO
SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA DELS SERVEIS
CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT DE LA ZONA
D’ESTACIONAMENT REGULADA ESPECIAL DE LA MURTRA DE
VILADECANS PER A SPM VILADECANS QUALITAT S.L.

ANNEX NÚM. 5
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE INSCRIPCIÓ I 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 del SERVEIS
CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT DE LA ZONA D’ESTACIONAMENT REGULADA
ESPECIAL DE LA MURTRA DE VILADECANS PER A SPM VILADECANS QUALITAT S.L. (exp.
21/047)
DECLARA RESPONSABLEMENT
1.-

Que l’empresa que represento està inscrita al Registre de Licitadors de la Generalitat de
Catalunya (o equivalent).

2.-

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).

3.-

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.

4.-

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 ..........................; realitzo la present

declaració.
A ………… de ……………….. de …………
Signatura electrònica
En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (2016/679) VIQUAL com a Responsable del tractament de les
seves dades personals informa 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 o bé mitjançant correu electrònic dirigit a lopd@vigem.cat.
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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DOCUMENTACIÓ ANNEXA AL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ
MITJANÇANT
PROCEDIMENT
OBERT
SIMPLIFICAT
NO
SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA DELS SERVEIS
CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT DE LA ZONA
D’ESTACIONAMENT REGULADA ESPECIAL DE LA MURTRA DE
VILADECANS PER A SPM VILADECANS QUALITAT S.L.

ANNEX NÚM. 6 LOT 1
Relació del personal i equips de maquinària que el licitador posarà a disposició de la
prestació del servei
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 del SERVEIS
CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT DE LA ZONA D’ESTACIONAMENT REGULADA
ESPECIAL DE LA MURTRA DE VILADECANS PER A SPM VILADECANS QUALITAT S.L. (exp.
21/047)
DECLARA RESPONSABLEMENT
Que, d’acord amb el que preveu la clàusula 8.2.8 del Plec de Clàusules administratives del
procediment obert a dalt esmentat el licitador es COMPROMET a incorporar i posar a disposició del
servei, els següents equips personals i mitjans humans que siguin necessaris per a la correcta
execució del contracte durant el termini acordat.
A continuació es relaciona l’equip personal i tècnic que el licitador es compromet a posar a disposició
disposició del servei, i que considera adequats per al normal desenvolupament del mateix en les
condicions i terminis oferts:

(*)

EQUIP PERSONAL
NUMERO I CATEGORIA

PROPI / SUBCONTRACTAT

MAQUINÀRIA

PROPI / SUBCONTRACTAT

Caldrà adjuntar DEUC amb la informació de les empreses que es proposa subcontractar.

I als efectes oportuns, i per tal que així consti davant de VIQUAL, a l'efecte de prendre part al
procediment obert a dalt referenciat; realitzo la present declaració.
A ………… de ……………….. de …………

Signatura electrònica
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DOCUMENTACIÓ ANNEXA AL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ
MITJANÇANT
PROCEDIMENT
OBERT
SIMPLIFICAT
NO
SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA DELS SERVEIS
CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT DE LA ZONA
D’ESTACIONAMENT REGULADA ESPECIAL DE LA MURTRA DE
VILADECANS PER A SPM VILADECANS QUALITAT S.L.

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (2016/679) VIQUAL com a Responsable del tractament de les
seves dades personals informa 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 o bé mitjançant correu electrònic dirigit a lopd@vigem.cat.
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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DOCUMENTACIÓ ANNEXA AL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ
MITJANÇANT
PROCEDIMENT
OBERT
SIMPLIFICAT
NO
SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA DELS SERVEIS
CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT DE LA ZONA
D’ESTACIONAMENT REGULADA ESPECIAL DE LA MURTRA DE
VILADECANS PER A SPM VILADECANS QUALITAT S.L.

ANNEX NÚM. 6 LOT 2
Relació del personal i equips de maquinària que el licitador posarà a disposició de la
prestació del servei
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 del SERVEIS
CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT DE LA ZONA D’ESTACIONAMENT REGULADA
ESPECIAL DE LA MURTRA DE VILADECANS PER A SPM VILADECANS QUALITAT S.L. (exp.
21/047)
DECLARA RESPONSABLEMENT
Que, d’acord amb el que preveu la clàusula 8.2.8 del Plec de Clàusules administratives del
procediment obert a dalt esmentat el licitador es COMPROMET a incorporar i posar a disposició del
servei, els següents equips personals i mitjans humans que siguin necessaris per a la correcta
execució del contracte durant el termini acordat.
A continuació es relaciona l’equip personal i tècnic que el licitador es compromet a posar a disposició
del servei, i que considera adequats per al normal desenvolupament del mateix en les condicions i
terminis oferts:

(*)

EQUIP PERSONAL
NUMERO I CATEGORIA

PROPI / SUBCONTRACTAT

MAQUINÀRIA

PROPI / SUBCONTRACTAT

Caldrà adjuntar DEUC amb la informació de les empreses que es proposa subcontractar.

I als efectes oportuns, i per tal que així consti davant de VIQUAL, a l'efecte de prendre part al
procediment obert a dalt referenciat; realitzo la present declaració.
A ………… de ……………….. de …………

Signatura electrònica
DOC. ANNEXA AL PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SERVEIS MANTENIMENT MURTRA
Pàg. 25 de 30

DOCUMENTACIÓ ANNEXA AL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ
MITJANÇANT
PROCEDIMENT
OBERT
SIMPLIFICAT
NO
SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA DELS SERVEIS
CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT DE LA ZONA
D’ESTACIONAMENT REGULADA ESPECIAL DE LA MURTRA DE
VILADECANS PER A SPM VILADECANS QUALITAT S.L.

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (2016/679) VIQUAL com a Responsable del tractament de les
seves dades personals informa 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 o bé mitjançant correu electrònic dirigit a lopd@vigem.cat.
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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DOCUMENTACIÓ ANNEXA AL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ
MITJANÇANT
PROCEDIMENT
OBERT
SIMPLIFICAT
NO
SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA DELS SERVEIS
CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT DE LA ZONA
D’ESTACIONAMENT REGULADA ESPECIAL DE LA MURTRA DE
VILADECANS PER A SPM VILADECANS QUALITAT S.L.

ANNEX NÚM. 6 LOT 3
Relació del personal i equips de maquinària que el licitador posarà a disposició de la
prestació del servei
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 DE LA ZONA D’ESTACIONAMENT REGULADA
ESPECIAL DE LA MURTRA DE VILADECANS PER A SPM VILADECANS QUALITAT S.L. (exp.
21/047)
DECLARA RESPONSABLEMENT
Que, d’acord amb el que preveu la clàusula 8.2.8 del Plec de Clàusules administratives del
procediment obert a dalt esmentat el licitador es COMPROMET a incorporar i posar a disposició del
servei, els següents equips personals i mitjans humans que siguin necessaris per a la correcta
execució del contracte durant el termini acordat.
A continuació es relaciona l’equip personal i tècnic que el licitador es compromet a posar a disposició
del servei, i que considera adequats per al normal desenvolupament del mateix en les condicions i
terminis oferts:

(*)

EQUIP PERSONAL
NUMERO I CATEGORIA

PROPI / SUBCONTRACTAT

MAQUINÀRIA

PROPI / SUBCONTRACTAT

Caldrà adjuntar DEUC amb la informació de les empreses que es proposa subcontractar.

I als efectes oportuns, i per tal que així consti davant de VIQUAL, a l'efecte de prendre part al
procediment obert a dalt referenciat; realitzo la present declaració.
A ………… de ……………….. de …………

Signatura electrònica
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DOCUMENTACIÓ ANNEXA AL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ
MITJANÇANT
PROCEDIMENT
OBERT
SIMPLIFICAT
NO
SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA DELS SERVEIS
CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT DE LA ZONA
D’ESTACIONAMENT REGULADA ESPECIAL DE LA MURTRA DE
VILADECANS PER A SPM VILADECANS QUALITAT S.L.

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (2016/679) VIQUAL com a Responsable del tractament de les
seves dades personals informa 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 o bé mitjançant correu electrònic dirigit a lopd@vigem.cat.
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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DOCUMENTACIÓ ANNEXA AL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ
MITJANÇANT
PROCEDIMENT
OBERT
SIMPLIFICAT
NO
SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA DELS SERVEIS
CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT DE LA ZONA
D’ESTACIONAMENT REGULADA ESPECIAL DE LA MURTRA DE
VILADECANS PER A SPM VILADECANS QUALITAT S.L.

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 SERVEIS CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT
DE LA ZONA D’ESTACIONAMENT REGULADA ESPECIAL DE LA MURTRA DE VILADECANS
PER A SPM VILADECANS QUALITAT S.L. (exp. 21/047), 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 subministraments 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 fonamentar-se, 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 informa 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 o bé mitjançant correu electrònic dirigit a lopd@vigem.cat.
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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DOCUMENTACIÓ ANNEXA AL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ
MITJANÇANT
PROCEDIMENT
OBERT
SIMPLIFICAT
NO
SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA DELS SERVEIS
CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT DE LA ZONA
D’ESTACIONAMENT REGULADA ESPECIAL DE LA MURTRA DE
VILADECANS PER A SPM VILADECANS QUALITAT S.L.

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 de SERVEIS CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT DE LA ZONA D’ESTACIONAMENT
REGULADA ESPECIAL DE LA MURTRA DE VILADECANS PER A SPM VILADECANS QUALITAT
S.L. (exp. 21/047, 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 informa 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 o bé mitjançant correu electrònic dirigit a lopd@vigem.cat.
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)
DOC. ANNEXA AL PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SERVEIS MANTENIMENT MURTRA
Pàg. 30 de 30

