DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A PERSONA FÍSICA
El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en

Nom propi, declaro sota la meva responsabilitat, com a empresa licitadora del contracte
.................................,
Que estic facultat/ada per contractar amb el Centre, ja que tinc la capacitat d’obrar i la
solvència requerida i no em trobo comprès en cap de les circumstàncies de prohibició per
contractar establertes en l’article 60 del TRLCSP. En aquest sentit, em comprometo a
aportar la documentació acreditativa del compliment d’aquests requisits en cas de resultar
empresa adjudicatària.
a) Que estic al corrent en el compliment de les meves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament
general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial
decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
b) En el seu cas, que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones
treballadores amb discapacitat no inferior al 2%, o que s’ha adoptat alguna de les
mesures alternatives previstes a l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril.
c) En cas de ser persona estrangera, em sotmeto als jutjats i tribunals espanyols per a totes
les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al meu propi fur.
d) Si s’escau, disposo d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.
e) Que compleixo tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent per a la
meva obertura, instal·lació i funcionament legal.
f) Que la informació i documents aportats en tots els sobres són de contingut absolutament
cert.
g) Que autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius
competents les dades o documents registrals i els relatius a les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social que es requereixin per procedir, si s’escau, a l’adjudicació del
contracte.
h) Que l’adreça de correu electrònic on realitzar les comunicacions i notificacions en el
procés de licitació i, si s’escau, els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització,
modificació, negociació, execució i extinció normal o anormal del contracte és (...)
I per què consti, signo aquesta declaració responsable. (lloc i data )
Signatura

1

L’eventual falsedat en les declaracions responsables de les empreses licitadores pot donar lloc a la
causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en l’article 60.1.e del TRLCSP, entre
d’altres conseqüències previstes a l’ordenament jurídic.
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ANNEX 2
DOCUMENTS D’ACREDITACIÓ DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA I TÈCNICA
O PROFESSIONAL
Solvència econòmica i financera:
Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals amb
cobertura mínima de 600.000 €).
Solvència tècnica o professional:
Relació dels principals serveis realitzats durant els darrers tres anys, entre els que ha
d’haver-hi, com a mínim, un de pressupost equivalent a l’import al qual es licita i que tinguin
relació amb l’objecte del contracte, indicant el seu import, dates i beneficiaris públics o
privats. Els serveis efectuats s’acrediten mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan
competent, quan el destinatari és una entitat del sector públic o, quan el destinatari és un
comprador privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat,
mitjançant una declaració de l’empresari.
.
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ANNEX 3
MODEL D’OFERTA ECECONÒMICA
El/la
Sr./Sra.........................................................................amb
residència
a
..................................... al carrer ............................................. numero............i amb NIF
.........................., declara que, assabentat/da de les condicions i els requisits que s’exigeixen
per poder ser empresa adjudicatària del contracte........................., amb expedient
numero....................................., es compromet ( en nom propi/en nom i representació de
l’empresa/entitat…………………) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i
condicions estipulats, i presenta la següent proposició econòmica:

IMPORT DEL CÀNON OFERTAT: ........ €.
RELACIÓ: Llistat de preus dels productes que s’han de servir obligatòriament segons
l’annex A del Plec de Prescripcions Tècniques. Aquests preus no podran ser superats per
les ofertes que es presentin.
RELACIÓ: Llistat de preus dels productes lliures. En aquest document els licitadors podran
oferir els productes que estimin convenients no inclosos en l’annex A del Plec de
Prescripcions Tècniques, i tenint en compte les limitacions (tabac, alcohol, etc.) esmentades
en el Plec de Prescripcions Tècniques (No és objecte de valoració)

I perquè consti, signo aquesta oferta econòmica.
(lloc i data )
Signatura de l’empresa licitadora o de l’apoderat
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ANNEX 4A
DOCUMENTS DE LA PROPOSTA TÈCNICA A PRESENTAR PER LES EMPRESES
LICITADORES CORRESPONENT ALS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ PONDERABLES EN
FUNCIÓ D’UN JUDICI DE VALOR (SOBRE b)
Memòria en què s’especificarà la descripció de l'organització, disposició i logística de la
prestació del servei de Bar-Cantina (aprovisionament, emmagatzematge, elaboració, servei
recollida, etc.). Procediment per al manteniment de la higiene i neteja de l’establiment.

La Memòria serà valorada fins a un màxim de 49 punts, repartits de la següent manera:
- Planificació del servei de menjador 8 punts
- Elaboració menús i qualitat de la matèria prima 8 punts
- Dinamització temps migdia 10 punts
- Presentació aliments cafeteria i distribució espais 5 punts
- Dinamització patis matí 10 punts
- Identificació de dificultats i capacitat de diagnosi 8 punts
La màxima extensió de la Memòria no podrà ser superior a 10 pàgines a una sola cara
(arial 11). No es valorarà cap documentació no continguda en les 10 pàgines.
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ANNEX 5
MESA DE CONTRACTACIÓ
La Mesa de contractació, designada per l’òrgan de contractació, estarà integrada per:
- una presidenta: Josefina Prat
- Vocal 1: Montserrat Rius, secretària del centre
- Vocal 2: Silvia Maymo
- Vocal 3: Gemma Torres
- Vocal 4: Herminia Molins

El vocal 3 també actuarà com a secretari de la mesa.

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
- SOBRE B (fins a 49 punts):
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ L’AVALUACIÓ DELS QUALS DEPÈN D’UN JUDICI
DE VALOR:
Memòria en què s’especificarà la descripció de l'organització, disposició i logística de la
prestació del servei de Bar-Cantina (aprovisionament, emmagatzematge, elaboració, servei
recollida, etc.). Procediment per al manteniment de la higiene i neteja de l’establiment.
La Memòria serà valorada fins a un màxim de 49 punts, repartits de la següent manera:
- Planificació del servei de menjador 8 punts
- Elaboració menús i qualitat de la matèria prima 8 punts
- Dinamització temps migdia 10 punts
- Presentació aliments cafeteria i distribució espais 5 punts
- Dinamització patis matí 10 punts
- Identificació de dificultats i capacitat de diagnosi 8 punts
La màxima extensió de la Memòria no podrà ser superior a 10 pàgines a una sola cara
(arial 11). No es valorarà cap documentació no continguda en les 10 pàgines.
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SOBRE C (fins a 51 punts):
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ LA VALORACIÓ DELS QUALS ES PRODUEIX DE
FORMA AUTOMÀTICA:
a) proposta econòmica: fins a 30 punts
La formula que s’aplica per valorar el preu ( IVA exclòs), és la següent:
(En relació als preus de l’Annex del Plec tècnic: RELACIÓ 1: PRODUCTES
OBLIGATORIS I PREUS)
Sumatori dels preus de l’oferta més econòmica
_____________________________________

X

30

Sumatori dels preus de l’oferta a valorar
La relació de productes lliures no és objecte de valoració.
Procediment per determinar el caràcter anormal o desproporcionat de les ofertes, si
escau
Es considerarà una oferta incursa en valor anormal o desproporcionat, als efectes de l’article
152.3 del TRLCSP, quan sigui inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitjana
aritmètica de la baixa de les ofertes presentades.
Si la Mesa considera que la baixa formulada com a oferta econòmica pot ésser
desproporcionada o amb valors anormalment baixos, requerirà l’informe tècnic del servei
corresponent, prèvia sol·licitud d’informació per escrit als licitadors que hagin formulat una
oferta d’aquest tipus, per tal que justifiquin el sentit de l’oferta
En aquest supòsit, es demanarà a l’empresa afectada un informe justificatiu de la viabilitat.
b) Cànon: fins a 21 punts.
La fórmula que s’aplicarà per valorar el cànon:
Cànon a valorar
_____________________________________

X

21

Cànon que suposi un major import mensual
En cas d’igualtat final en les puntuacions, es desempatarà atenent als criteris
de desempat fixats a la clàusula 12, pel mateix ordre en què figuren a
l’esmentada clàusula.
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ANNEX 6
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I PENALITATS ESPECÍFIQUES PER
INCOMPLIMENT
L’execució del contracte implica a mes a mes de portar a terme el servei de bar-cantina ,la
dinamització dels períodes que s’estableixen com a horari d’animació conjuntament amb el
personal propi de l’Institut.
L’horari estipulat en el cas del servei de bar-cantina de 10.30 a 18.30, i en concret el
d’animació serà de 11.00 a 11.30 coincidint amb el període de descans matinal (pati) i de
13.30 a 15.00 hores coincident amb el descans de migdia.

Penalitats: Les generals del TRLCSP.
Cal contemplar la neteja diària de l’espai de menjador, encara que a vegades s’usi per a
altres activitats del centre.
Caldrà complir també tots els requeriments que se li facin per part de la Inspecció Sanitària
de Barcelona.
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ANNEX 7
OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS
1.

L’adjudicatària està obligada a:

-

2.

Contractar i a pagar una pòlissa d’assegurances que garanteixi les conseqüències
econòmiques derivades de la responsabilitat civil que li pugui correspondre per cobrir
els riscs indemnitzables de possibles intoxicacions, danys i accidents derivats de
l’execució del servei, per un import de 600.000.-€.
Mantenir net i en perfecte estat d’ús el local, les instal·lacions i els objectes, per tal
que el servei es presti de manera adient.
Permetre que els serveis de manteniment del Centre puguin inspeccionar, en
qualsevol moment, l’estat de conservació del local i de les instal·lacions.
Retirar en finalitzar el contracte els elements mobles que, essent de la seva
propietat, siguin susceptibles de trasllat, però no els elements que s’incorporin o
quedin subjectes a l’edifici, els quals passaran a ser titularitat del Centre sense
indemnització.

Condicions laborals i socials:
Per tal de donar compliment a l’article 44 del Real Decret Legislatiu 1/95, de 24 de març,
pel qual s’aprova el Text Refós de l’Estatut dels Treballadors, en relació a la subrogació
del personal, l’empresa adjudicatària haurà d’assumir el personal que actualment presta
el servei, que es relaciona a un dels annexos del plec. L’esmentat personal dependrà
exclusivament de l’adjudicatari, per tant aquest tindrà tots els drets i deures inherents a
la seva qualitat de patró i haurà de complir les disposicions vigents en matèria laboral, i
altres disposicions vigents de seguretat i higiene en el treball, referides al personal al seu
càrrec.
L’adjudicatari facilitarà en el moment d’iniciar la prestació del servei objecte del
contracte, relació nominal del personal així com les altes i baixes successives; les baixes
s’hauran de comunicar immediatament de produir-se especificant el motiu; i les altes
abans d’iniciar-se la jornada, indicant també el motiu. Tot això a efectes d’identificar el
personal que es troba dins dels locals del Departament.
Igualment als efectes d’acreditar el compliment de les seves obligacions laborals,
l’adjudicatari presentarà semestralment còpia dels TCs i dels fulls de salari del personal
que presta el servei, corresponents al període vençut.
En cas d’accident o de perjudici de qualsevol tipus que patissin els treballadors en
ocasió de l’exercici de les seves tasques, l’adjudicatari complirà el que disposen les
normes vigents, sota la seva responsabilitat, sense que això repercuteixi de cap manera
en el Departament.
Els danys que aquest personal pogués causar en el mobiliari i instal·lacions del
Departament, ja sigui per negligència o frau, seran indemnitzats pel contractista, sempre
a judici del Departament. Igualment serà responsable el contractista de les sostraccions
de qualsevol material, valors i efectes imputables al seu personal.
En cas d’acabament del contracte i de subrogació d’una altra empresa, el contractista es
compromet al compliment del que a aquests efectes estableix l’esmentat article 44 de
l’Estatut dels Treballadors així com els convenis sectorials aplicables.
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ANNEX 8
MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
(si s’escau)
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ANNEX 9
COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS
L’empresa adjudicatària posarà en coneixement de tots els treballadors destinats al Centre
la normativa interna de seguretat i salut existent al Centre així com les consignes
d’emergència establertes al Centre, restant obligada a prestar els serveis que se li demanin
en cas d’activació dels plans d’autoprotecció ja sigui el general o els locals dels diferents
edificis.
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ANNEX 10

DECLARACIÓ RESPONSABLE

El
Sr./a._________________________________,
D.N.I.________________,
representant
legal
l’empresa________________________________________,
amb
contracte relatiu a l’expedient _____________________,

amb
de

DECLARO :
Que disposo dels certificats legalment establerts que acrediten que les persones que es
troben en el supòsit legal de l’article 1.8 de la Llei 26/2015 de modificació del sistema de
protecció a la infància i a l’adolescència, no tenen antecedents penals per delictes
contra la llibertat i indemnitat sexual.
Que, en cas de nova incorporació, aquesta també complirà els requisits legals citats.
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ANNEX 11
Subrogació de personal
L’empresa adjudicatària subrogarà
%
Jornada

Conveni

Categoria

Data
antiguitat

Brut
mensual

87,5 %

Lleura

Cuiner

Octubre
2018

1.193,61
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