CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL
Procediment: obert
Tramitació: ordinària

Servei bar-cantina menjador de:
INSTITUT EMES FERRAN TALLADA
Número expedient: 01-2019
Òrgan de contractació: Director/a del Centre
Adreça postal: C/Gran Vista, 54 08032, Barcelona

Correu electrònic: a8014115@xtec.cat
Adreça internet: www.ferrantallada.cat
NIF: P5801930H
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INSTITUT
EMES
TALLADA, BARCELONA

FERRAN

CONTRACTACIÓ NO HARMONITZADA
ADMINISTRATIU ESPECIAL
Procediment núm 1
Plec de clàusules administratives particulars relatives al contracte
del Servei de bar cantina de l’Institut EMES FERRAN TALLADA, de
Barcelona

Publicat perfil de contractant de l’Institut el dia 08/04/2019
Presentació de Proposicions:
Fins el dia 2 de maig de 2019, a les 13:00 hores
Secretaria de l’Institut EMES FERRAN TALLADA,
Carrer Gran Vista, 54, 08032 Barcelona
Obertura de proposicions econòmiques:
Es comunicarà oportunament
Lloc: Consorci d’Educació de Barcelona. Plaça Urquinaona, 6, 5a
planta, Sala de Reunions.
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PLEC
DE
CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES
PARTICULARS DEL
SERVEI
DE
BAR
CANTINA
MENJADOR DE:
EMES INSTITUT FERRAN TALLADA, DE BARCELONA
Exp: 01-2019
•

Quadre de característiques del contracte

I.-

Disposicions generals.

II.-

De la selecció i adjudicació.

III.- Formalització del contracte.
IV.- Execució del contracte.
V.- Drets i obligacions del contracte.
VI.- Cessió, subcontractació i revisió de preus del contracte.
VII.- Extinció del contracte.
VIII.- Règim jurídic i impugnació del contracte.

XI.- Annexes.
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
A.

Objecte: Servei de bar cantina de l’Institut EMES FERRAN TALLADA, de Barcelona
Codi CPA: 56.29.2
Codi CPV: 55510000-8

B. Dades econòmiques
B1. Determinació del preu: preu d'acord amb els preus del mercat.
B2. Pressupost de licitació:
El pressupost màxim de licitació és de 45.000€
Imports unitaris: segons consten en les relacions de preus de l’annex A del
Plec de prescripcions tècniques.
Cànon mensual mínim que haurà d’abonar l’adjudicatari: Es fixa en
l’import de 200€ mensuals.
B3. Valor estimat.
El valor estimat del contracte és de 90.000 € (abans d’IVA)
Aquest import és a efectes de calcular la regulació objecte del present contracte,
d’acord amb allò establert a l’article 88 del TRLCSP.

C . Termini de durada del contracte: Des del dia 1 de setembre de 2019 fins al 31 de juliol de
2020.
C.1 Possibilitat de pròrrogues: SI
C.2 Durada de les pròrrogues: Es podrà prorrogat per 1 any.
D. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació:
Tramitació ordinària.
Procediment obert, de conformitat amb l’article 175 del text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre (en endavant, “TRLCSP”), amb mesures de gestió
eficient previstes al decret llei 3/2016, de 31 de maig.
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E. Solvència:
El licitador haurà d’acreditar la suficient solvència econòmica i financera i
tècnica o professional, d’acord amb allò establert a l’annex 2 del present
plec.
F. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores: No es requereix.
G. Garantia provisional: No es requereix.
H. Garantia definitiva: No es requereix, d’acord amb mesures decret llei 3/2011, i atesa la
naturalesa del contracte.
I.

Condicions especials d’execució: les detallades a l’annex 6 del present plec.

J. Subcontractació: No es podrà subcontractar amb tercers en cap cas.
K. Revisió de preus:
No hi ha revisió de preus, atesa la durada del contracte. Si es portarà a terme la revisió
en el cas d’aplicar-se pròrroga del mateix.
L. Termini de garantia: Comprendrà el període de vigència del contracte.
M. Mesa de contractació:
La indicada a l’annex 5.
N. Modificacions:
NO
O. Variants:
NO
P. Responsable del contracte: La Direcció del Centre.
Q. Òrgan destinatari de la factura: La Direcció del Centre.

R. Subrogació: Si procedeix.

c. Gran Vista, 54 Barcelona 08032 Tel. 93 357 76 14 www.bcn.cat/ferrantallada

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE
REGEIX EL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL QUE S’HA
D’ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT
I. DISPOSICIONS GENERALS
Primera. Objecte del contracte
1.1 Descripció: L’objecte del contracte és el descrit a l’apartat A del quadre de
característiques.
1.2 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura de la
Classificació de Productes per Activitats (CPA) i al Vocabulari Comú de
Contractes (CPV) és la que consta a l’apartat A del quadre de característiques.
Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte
Les necessitats administratives que cal satisfer mitjançant el contracte, així com la idoneïtat
del seu objecte, són les que consten en el plec de prescripcions tècniques.
Tercera. Dades econòmiques del contracte
3.1. El sistema per a la determinació del preu del contracte serà el que s’indica a l’apartat
B.1 del quadre de característiques.
3.2. El cànon que haurà d’abonar l’adjudicatària és el que corresponent a l’oferta que
formuli en relació al cànon mensual mínim fixat a l’apartat B.2 del quadre de
característiques
3.3 Donada la naturalesa del contracte no hi ha pressupost de licitació.
Quarta.- Sense efecte.
Cinquena. Termini de durada del contracte.
La durada o termini d’execució del contracte és el que s’estableix a l’apartat
C del quadre de característiques. El termini total i els terminis parcials són els que es fixen
en el programa de treball que, en el seu cas, s’aprovi. Els terminis comencen a comptar des
del dia que s’estipuli en el contracte.
De conformitat amb el que estableix l’article 303 del TRLCSP, i en els termes que preveu, el
contracte podrà ser prorrogat de mutu acord entre les parts, si així s’indica a l’apartat C1 del
quadre de característiques.
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Sisena. Tramitació de l’expedient, procediment d’adjudicació i utilització de mitjans
electrònics.
La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són els que
es disposen a l’apartat D del quadre de característiques.
En cas que la tramitació sigui declarada d’urgència, els terminis establerts per a la licitació,
adjudicació i formalització del contracte es reduiran a la meitat, d’acord amb l’article 112.2 b)
del TRLCSP, a excepció del termini de 15 dies hàbils establert a l’article 156.3 com a
període d’espera abans de la formalització del contracte.
D’acord amb les previsions establertes per la disposició addicional quinzena i setzena del
TRLCSP, pel Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització de mitjans
electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de l’Administració de la Generalitat, i
pel Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls dels mitjans electrònics a l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, el conjunt de tràmits, actuacions i notificacions que es facin durant
la fase de licitació i adjudicació i durant la vigència d’aquest contracte entre les empreses
licitadores i contractistes i el Centre contractant, es realitzaran preferentment amb mitjans
electrònics, informàtics i telemàtics, i es dirigiran a l’adreça de correu electrònic que
l’empresa hagi indicat.
Així, qualsevol comunicació que s’hagi de fer amb ocasió o com a conseqüència del
procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzarà mitjançant la
pàgina web del Centre i/o el tauler d’anuncis.
Setena: Capacitat per contractar
Estan facultades per participar en aquesta licitació i, si s’escau, subscriure el corresponent
contracte les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin
personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 54
TRLCSP; que no incorrin en cap de les prohibicions de contractar recollides a l’article 60
TRLCSP, la qual cosa es pot acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l’article 73
TRLCSP; que acreditin la solvència que es determini en l’apartat E del quadre de
característiques del contracte; i que gaudeixin de l’habilitació professional que, si s’escau,
sigui exigible per dur a terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
Així mateix, cal que les prestacions objecte del contracte estiguin compreses dins els fins,
objecte o àmbit d’activitats que, d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals, els
siguin propis. Les empreses, a més, han de disposar d’una organització amb elements
personals i materials suficients per executar correctament el contracte.
El Centre pot contractar amb unions d’empreses que es constitueixin temporalment a aquest
efecte, sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi
adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant del
Centre i han de nomenar una persona representant o apoderada única amb poders
suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la
seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a
cobraments i pagaments d’una quantia significativa.
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No poden concórrer a la licitació les empreses que hagin participat en l’elaboració de les
especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte, sempre que aquesta
participació pugui provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar un tracte privilegiat
respecte a la resta de les empreses licitadores.
Les societats professionals hauran d’acomplir els requisits que estableix la Llei 2/2007, de
15 de març, de Societats Professionals i aportar el comprovant d’inscripció en el Registre de
Societats Professionals del corresponent col·legi professional.
Principis ètics i regles de conducta als quals els licitadors i els contractistes han d’adequar la
seva activitat:
1.- Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta èticament exemplar i actuaran
per evitar la corrupció en qualsevol de totes les seves possibles formes.
2.- En aquest sentit –i al marge d’aquells altres deures vinculats al principi d’actuació
esmentat en el punt anterior, derivats dels principis ètics i de les regles de conducta als
quals els licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat- assumeixen
particularment les obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de conflicte
d’interessos.
b) No sol•licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en
l’adjudicació del contracte.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per
a aquells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social.
d) No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i
de lliure concurrència.
e) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
f) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i abstenir-se de
realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o
falsejar la competència, com per exemple els comportaments col•lusoris o de
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de
mercats, rotació d’ofertes, etc.). Així mateix, denunciar qualsevol acte o conducta dirigits
a aquelles finalitats i relacionats amb la licitació o el contracte dels quals tingués
coneixement.
g) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per obtenir,
directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi.
h) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a les prestacions contractades.
i) Col•laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats.
j) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infracció

de les obligacions contingudes en aquesta clàusula. 3.- L’incompliment de qualsevol de
les obligacions contingudes a l’anterior apartat 2 per part dels licitadors o dels
contractistes, serà causa de resolució del contracte, sens perjudici d’aquelles altres
possibles conseqüències previstes a la legislació vigent
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Vuitena. Solvència de l’empresa contractista
Els licitadors han de justificar que compleixen els requisits de solvència, de conformitat amb
allò establert a l’apartat E del quadre de característiques d’aquest plec i a l’anunci de
licitació, i als articles 75 i 78 TRLCSP.
Per acreditar la solvència necessària per celebrar un contracte determinat, l’empresa
contractista podrà basar-se en la solvència i mitjans d’altres entitats, independentment de la
naturalesa jurídica dels vincles que tingui amb elles, sempre que demostri que, per a
l’execució del contracte, disposa efectivament d’aquests mitjans.
En el cas d’empreses licitadores no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu, cal estar al que disposa l‘article 84
TRLCSP i l’article 9.2 RGLCAP.
En les unions temporals d’empreses, totes les empreses que en formen part han d’acreditar
la seva solvència, de conformitat amb el que disposen els articles 75 i 78 TRLCSP. Per tal
de determinar la solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les
seves integrants.
.

II. DISPOSICIONS RELATIVES AL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ I
D’ADJUDICACIÓ
Novena. Presentació de documentació i proposicions
9.1 Les empreses licitadores han de presentar la documentació exigible i la seva
proposició en tres sobres (A, B i C) tancats, identificats i signats per la pròpia empresa
licitadora o pel representant de l’empresa, tot indicant el nom i cognoms o raó social,
respectivament, amb la documentació que s’especifica a continuació. Així mateix, els
sobres han de precisar la licitació. En cada sobre s’ha d’incloure un índex amb el seu
contingut. Tots els documents que es presentin han de ser originals o bé autèntics, de
conformitat amb la legislació vigent. Les empreses estrangeres han de presentar la
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.
Els sobres s’han de presentar en el/s lloc/s i termini que s’assenyali a l’anunci de licitació.
També es poden presentar les proposicions per correu postal, sempre dins la data i l’hora
establerts com a termini màxim de presentació d’ofertes. En aquest cas, l’empresa licitadora
ha de justificar la data i hora d'imposició de la tramesa en l’oficina postal i anunciar a l'òrgan
de contractació, mitjançant fax o per correu electrònic, la remissió de l’oferta abans de les 24
hores de l’últim dia determinat com a període de presentació de les ofertes.
La comunicació per correu electrònic de que s’ha remès l’oferta serà vàlida si hi ha
constància de la transmissió i la recepció, de les seves dates i del contingut íntegre de les
comunicacions, i si s’identifiquen de manera fefaent el remitent i el destinatari. En aquest
cas, s’ha de procedir a l’obtenció d’una còpia impresa que s’ha de registrar i incorporar a
l’expedient.
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En tot cas, si, transcorreguts deu dies naturals des de l’acabament del termini de
presentació de proposicions, no ha arribat l’oferta enviada per correu postal a l’òrgan de
contractació, aquesta no serà admesa en cap cas.
Si s’amplia el termini de recepció de proposicions, per retard en la publicació de l’anunci o
perquè l'òrgan de contractació ha rebut les proposicions trameses per correu postal dins
dels deu dies naturals següents al d’acabament del termini de presentació de proposicions,
s’ha de comunicar a les empreses licitadores la nova data d’obertura de proposicions.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
9.2 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació
incondicionada del contingut del present plec, així com del plec de prescripcions tècniques, i
la declaració conforme reuneix tots i cadascun dels requisits per contractar.
9.3 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot
subscriure cap proposta en unió temporal amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar
en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dóna lloc a la no admissió de
totes les propostes per ells subscrites.
Les proposicions presentades per una unió temporal d’empreses han de ser signades pels
representants de totes les empreses que la composen.
9.4

Contingut dels sobres
- SOBRE A: declaració responsable de reunir els requisits de capacitat, solvència i
restants requisits necessaris per contractar amb l’Administració i per esdevenir en el
seu cas adjudicatària d’aquest contracte.
- SOBRE B: contindrà únicament aquells aspectes tècnics relacionats amb
l’execució del contracte, la valoració dels quals no sigui automàtica, sinó que
respongui a criteris que depenen d’un judici de valor, d’acord amb l’article 150.2 del
TRLCSP i art. 26 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig i que es relacionen a
l’annex 4 A d’aquest plec
- SOBRE C: oferta econòmica i cànon ofert, segons model de l’annex 3 del
present plec i, si s’escau, propostes d’execució del contracte en relació amb aquells
aspectes que hagin de ser valorats de forma automàtica, d’acord amb fórmules i que
no requereixen valoració subjectiva, d’acord amb l’article 150.2 del TRLCSP i que es
relacionen a l’annex 4 B d’aquest plec.
La presentació de les proposicions de forma diferent a l’assenyalada anteriorment i
que comporti la vulneració del secret de les proposicions tècniques i/o econòmiques
fins al moment de la seva obertura pública, donarà lloc a l’exclusió de l’empresa
licitadora.
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CONTINGUT DEL SOBRE A
La inclusió del document de l’oferta econòmica en el sobre A o de qualsevol
altre document que formi part de la proposició tècnica o econòmica
(corresponent als sobres B o C), comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora.
a) Declaració responsable en la qual l’empresa licitadora indiqui que reuneix, en el
moment de presentació de la proposició, els requisits de capacitat i de solvència
establerts en les clàusules setena i vuitena d’aquest plec, d’acord amb el model que
s’adjunta com a annex 1 d’aquest plec.
D’acord amb el que estableix la clàusula dotzena d’aquest plec, l’acreditació de la
possessió de la documentació exigida per acreditar el compliment dels requisits a què
es refereix la declaració responsable, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui
recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta més avantatjosa
econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació. Tanmateix, l’òrgan de contractació
podrà demanar a les empreses licitadores, per tal de garantir la correcta finalització del
procediment i en qualsevol moment anterior a l’adopció de la proposta d’adjudicació,
que aportin la documentació acreditativa de les condicions establertes per ser
empresa adjudicatària del contracte.
b) Grup empresarial.
Les empreses han d’aportar, si s’escau, una declaració sobre el grup empresarial a
què pertanyen, amb indicació de les empreses que el componen i la denominació del
grup a efectes de poder apreciar, si s’escau, que les proposicions no poden ser
complertes com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats.
c) Declaració de compromís d’adscripció a l’execució del contracte de mitjans
materials i/o personals, quan així és requereixi a l’annex 2.
d) Qualsevol altra documentació que s’exigeixi a l’apartat F del quadre de
característiques o que acrediti el compliment i les condicions de les circumstàncies a
tenir en compte per aplicar els criteris d’adjudicació addicionals a què fa referència la
clàusula dotzena (que s’aplicaria en cas d’empat).
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