PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
PROCEDIMENT OBERT
TRAMITACIÓ: ORDINÀRIA
CONTRACTE NO SUBJECTE A REGULATCIÓ HARMONITZADA
DESCRIPCIÓ DEL CONTRACTE: PÒLISSES D’ ASSEGURANCES DE LA
FUNDACIO BALEAR D’INNOVACIO I TECNOLOGIA (Fundació BIT)

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’Objecte del contracte és les pòlisses d’assegurances de la Fundació BIT que es
detallen a continuació:
 Lot 1: L’objecte d’aquest lot està constituït per:
Assegurança de danys materials ocasionats al patrimoni de la Fundació BIT.
 Lot 2: L’objecte d’aquest lot està constituït per:
Assegurança de Responsabilitat Civil.
 Lot 3: L’objecte d’aquest lot està constituït per:
Assegurança de Responsabilitat Civil d’administradors i personal d’alta
dirección.
Totes elles d'acord amb les condicions que s'estableixen en el Plec de Prescripcions
Tècniques que, juntament amb el present Plec, l'oferta presentada per l'adjudicatària
i el document de formalització del contracte, tenen caràcter contractual.
CÓDI CPV 66518200-5
EXPEDIENT: CMBIT1517
Contracte reservat:

NO

SÍ

2. ÓRGAN DE CONTRACTACIÓ
L'òrgan de contractació és el Gerent de la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia.
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L'òrgan de contractació té facultat per adjudicar el contracte corresponent i, en
conseqüència, ostenta les prerrogatives d'interpretar-ho, resoldre els dubtes que
ofereixi el seu compliment, modificar-ho per raons d'interès públic, acordar-ne la
resolució i determinar-ne els efectes, amb subjecció a la normativa aplicable. Els
acords que respecte d’això dicti seran executius, sense perjudici del dret del
contractista a la seva impugnació davant la Jurisdicció competent.

3. RÉGIM JURÍDIC I JURISDICCIÓ
La contractació que s’ha de dur a terme es tipifica com a contracte de serveis de
caràcter privat de conformitat amb el que estableixen els articles 10 i 20 del Text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (d'ara endavant TRLCSP), aprovat per
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, quedant sotmesa a aquesta Llei,
així com al Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, en la mesura que
continuï vigent, i al Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, o a les
normes reglamentàries que els substitueixin (d'ara endavant normativa de
desenvolupament del TRLCSP), i a les clàusules contingudes en el present Plec de
clàusules administratives particulars.
Així mateix, seran aplicable les altres disposicions estatals que regulen la contractació
del sector públic, i les dictades per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en el
marc de les seves respectives competències.
En cas de discordança entre aquest Plec i el Plec de prescripcions tècniques o
qualsevol altre document, preval aquest Plec.
L'ordre jurisdiccional civil serà el competent per resoldre les controvèrsies que
sorgeixin entre les parts en relació amb els efectes, compliment i extinció dels
contractes que celebri la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia. Aquest ordre
jurisdiccional serà igualment competent per conèixer de quantes qüestions litigiosos
afectin a la preparació i adjudicació dels contractes privats, sempre que aquests
contractes no estiguin subjectes a una regulació harmonitzada

4. PRESSUPOST DEL CONTRACTE
Pressuposts de licitació:
Lot 1

Assegurança de danys materials

19.000,00 Eur

Lot 2

Assegurança de Responsabilitat Civil

7.000,00 Eur

Lot 3

Assegurança de R.C. Administradors

3.500,00 Eur

TOTAL:

29.500,00 Eur

D’acord amb l’article 20.1.16 de la LLei 37/1992 de 28 de desembre de l’impost sobre el
valor afegit (IVA), les operaciones d’assegurança, reassegurança i de capitalització, están
exemptes de l’impost sobre el valor afegit.

Distribució per anualitats:
Any

Total

2017

29.500,00

2018

29.500,00

Partida pressupostària

Valor estimat del contracte (ART. 88 TRLCSP)
59.000,00 Euros
5. DURADA DEL CONTRACTE. TERMINI D’EXECUCIÓ. LLOC PRESTACIÓ
SERVEI
El termini de servei serà de 1 any, a partir de l’entrada en vigor de la pòlissa segons la
data fixada per a cada lot en el Plec de Prescripcions tècniques o a partir de la
signatura del contracte si l’adjudicació es posterior a aquesta data, més la possibilitat
de 1 pròrroga d’un any
6. REVISIÓ DE PREUS
No s'admetrà cap revisió de preu.
7. GARANTIA PROVISIONAL
No s'exigeix garantia provisional, atès el seu caràcter potestatiu
8. GARANTIA DEFINITIVA
No s'exigeix

9. PROCEDIMENT i FORMA D’ADJUDICACIÓ

L’adjudicació del contracte es durà a terme mitjançant procediment OBERT de
conformitat amb el que estableixen els articles 157 a 161 del TRLCSP.
El contracte s'adjudicarà prenent com a base els criteris d'adjudicació que s'indiquen
en el Quadre de criteris d'adjudicació del contracte de la clàusula 13 del present plec.
La tramitació del procediment serà ordinària.
En el present procediment es podran realitzar notificacions electròniques d'acord
amb la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics. Els interessats podran designar aquest mitjà com a preferent o consentir
expressament la seva utilització. A qualsevol moment del procediment els interessats
podran sol·licitar la modificació del sistema de notificació.
El termini per considerar rebutjada la notificació electrònica, serà de deu dies, llevat
el cas en què es notifiqui l'adjudicació del contracte, en que serà de cinc dies.

10. CAPACITAT PER A CONTRACTAR
Poden contractar amb la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia les persones
naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres que, amb plena capacitat d'actuar, no
es trobin compreses en alguna de les circumstàncies previstes en l'article 60 del
TRLCSP.
Les persones jurídiques només poden ser adjudicatàries de contractes les prestacions
dels quals estiguin compreses dins de les finalitats, objecte o àmbit d'activitat que,
d’acord amb els estatuts o regles fundacionals, els siguin propis, i hauran de disposar
d'una organització amb elements personals i materials suficients per a la deguda
execució del contracte.
L'acreditació de la capacitat d'obrar s'efectuarà en els termes establerts en la clàusula
14 d'aquest Plec.
Les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea tenen capacitat
per contractar sempre que, conforme a la legislació de l'Estat en el qual estiguin
establertes, es trobin habilitades per realitzar la prestació que constitueix l'objecte del
contracte.
Poden contractar amb la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia les unions
d'empresaris que es constitueixin temporalment a aquest efecte, sense que sigui
necessària la formalització en escriptura pública fins que s'hagi efectuat l'adjudicació
del contracte al seu favor.

Per contractar amb la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia, les persones físiques
o jurídiques han d'acreditar la seva solvència econòmica, financera i tècnica o
professional o, quan ho exigeixi el TRLCSP, estar degudament classificades.
Els empresaris han de comptar amb l'habilitació empresarial o professional que, si
escau, sigui exigible per a la realització de l'activitat o prestació objecte del contracte.
No poden concórrer a la licitació aquelles empreses que han participat en
l'elaboració de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris d’aquest
contracte, sempre que aquesta participació pugui provocar restriccions a la lliure
concurrència o pugui suposar un tracte privilegiat pel que fa a la resta de les
empreses licitadores.
Les persones que contractin amb la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia podran
fer-ho per si mateixes o mitjançant la representació de persones degudament
facultades per fer-ho.
Si durant la tramitació del procediment i abans de l'adjudicació es produeix l'extinció
de la personalitat jurídica de l'empresa licitadora per fusió, escissió o per la
transmissió del seu patrimoni empresarial, li succeirà en la seva posició en el
procediment la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l'escissió
o l’adquirent del patrimoni, sempre que compleixi les condicions de capacitat i
absència de prohibicions de contractar i acrediti la solvència en les condicions
exigides en aquest Plec per participar en el procediment d'adjudicació.
11. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS.
Els sobres es presentaran al lloc i data màxima indicats continuació:
 Lloc: Fundació d'innovació i Tecnologia. Carrer Laura Basi núm 1. Centre
empresarial Son Espanyol. 07021 Palma
 Data límit: 15 dies hàbils des del següent a la publicació en el BOIB.
 Hora límit: 14 hores
Si el dia indicat és dissabte o festiu, passarà al primer dia hàbil següent.
La documentació podrà ser presentada per missatgeria o per correu.
Quan la documentació s’enviï per correu, l'empresari ha de justificar la data
d'imposició de la tramesa a l'oficina de correus i anunciar a l'òrgan de contractació
la remissió de l'oferta mitjançant correu electrònic (manguera@fundaciobit.org ).

Sense la concurrència de tots dos requisits no serà admesa la documentació si és
rebuda per l'òrgan de contractació amb posterioritat a la data i hora del finalització
del termini.
No obstant això, si durant els deu dies naturals següents a la data indicada no s’ha
rebut la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.
La presentació de la proposició suposa l'acceptació incondicionada de l'interessat de
la totalitat de les clàusules del present plec i del plec de prescripcions tècniques.
L'import de la proposició econòmica no ha de superar el pressupost de licitació
establert en la clàusula 4 del present plec.
L'empresari que hagi presentat oferta en unió temporal amb altres empresaris no pot,
al seu torn, presentar oferta individualment, ni figurar en més d'una unió temporal
participant en la licitació.
L’ incompliment de les normes contingudes en els dos paràgrafs anteriors donarà lloc
a la no admissió de cap de les ofertes subscrites pel licitador.
Els interessats poden presentar ofertes referides a un, a diversos, o a la totalitat dels
lots.
La proposició constarà de 3 sobres, de conformitat amb les regles següents:
 El sobre nº1 haurà de dur el següent títol: “Sobre n°1: Capacitat i Solvència
per contractar”
 El sobre nº2 haurà de dur el següent títol “Sobre n°2: Proposició
econòmica”.
 El sobre nº 3 haurà de dur el següent títol: “Sobre n°3: Proposició tècnica
relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules”

Els sobres han d'estar tancats i han d'estar identificats a l’exterior, amb indicació de
la licitació a què es concorre, el nom i llinatges o raó social de l’empresa licitadora, el
NIF, el nom i llinatges del representant, si escau, els números de telèfon i fax, i
l’adreça electrònica en cas de disposar-ne.
El sobre ha d’estar signat pel licitador o persona que el representi.
Si es tracta d’una unió temporal d’empreses, s’ha de indicar les dades de cadascun
dels empresaris, i els sobres han d’anar signats pels representants de cadascuna de les
empreses integrants de la unió.

A l'interior de cada sobre s’ha de fer constar en fulla independent el seu contingut,
enunciat numèricament.
SOBRE 1: capacitat y solvència per a contractar.
a) El licitador ha de presentar una declaració responsable segons el model de
l'Annex I d'aquest Plec, en la qual ha d’indicar que compleix els requisits de
capacitat, representació i solvència o classificació exigits en aquest Plec i
s’ha de comprometre, en cas que la proposta d'adjudicació recaigui en
favor seu, a presentar, prèviament a l'adjudicació del contracte, els
documents exigits en la clàusula 13 d'aquest Plec.
Aquesta declaració ha d’incloure la manifestació de no estar sotmès a les
prohibicions per contractar amb l'Administració de conformitat amb l'article
60 del TRLCSP, amb la menció expressa de no estar sotmès a cap dels
supòsits a què es refereixen la Llei 2/1996, de 19 de novembre,
d'Incompatibilitats dels membres del govern i dels alts càrrecs de la CAIB i el
seu Reglament aprovat per Decret 250/1999, de 3 de desembre.
Aquesta declaració inclourà la manifestació expressa de trobar-se al corrent
del compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat
Social imposades per les disposicions vigents, sense perjudici que la
justificació acreditativa d’aquest requisit l’hagi de presentar, abans de
l'adjudicació, l'empresari al favor del qual s’efectuï.
Aquesta declaració ha d’incloure també la declaració expressa relativa a la
pertinença o no a un grup empresarial definit de conformitat amb l'article 42
del Codi de Comerç. En cas de pertinença a un grup empresarial la declaració
ha d’identificar al grup i, quan diverses empreses del grup participin en el
procediment, les ha d’identificar totes.
La declaració ha d'estar signada per qui tingui poder suficient per a això.
En el cas d'unió temporal d'empresaris, hauran de presentar-se tantes
declaracions com a empreses integrin la unió, cada una signada pels
representants respectius.
b) En el cas d'unió temporal d'empresaris, s'haurà de presentar un compromís
de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris
del contracte. Aquest document ha d'anar signat pels representants de
cadascuna de les empreses integrants de la unió.
Els membres de la unió han d'indicar els noms i circumstàncies dels
empresaris que la componen, la participació de cadascun d'ells, i han de
designar un representant o apoderat únic.

c) L'acreditació de les circumstàncies a que fa referència la clàusula 13
d'aquest plec quan l'empresa pretengui acollir-se al sistema de solució
d'empats previst en ella.
d) Les empreses estrangeres han de presentar una declaració que se sotmeten
a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol mena, per a
totes les incidències que de manera directa o indirecte puguin sorgir del
contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués
correspondre al licitant.
e) Presentació Annex IV: Declaració responsable relativa al compliment de
l’obligació de tenir un 2 % de treballadors amb discapacitat o adoptar les
mesures alternatives corresponents
f) Presentació Annex V: Declaració responsable relativa al compliment de les
obligacions establertes en la normativa vigent en matèria laboral i social i en
matèria d’igualtat efectiva entre dones i homes
g) Presentació Annex VI: Autorització d'ús de mitjans electrònics per efectuar
notificacions
SOBRE 2: Proposició econòmica
El licitador ha de presentar la seva oferta econòmica, segons el model de l'annex II
d'aquest plec. L'oferta ha d'estar signada per qui tingui poder suficient per a això, i
no ha de contenir errors, omissions o obstacles per a una interpretació correcta.
El licitador podrà presentar oferta a un ó a varis lots.
L'import ha d'expressar-se clarament en nombres i lletres i ha de incloure la prima
neta, consorci de compensació d’assegurances, recàrrecs i impostos.
En aquest preu es consideren inclosos també, a tots els efectes, la part proporcional
de tasses, llicències, etc, que requereixi l’adjudicatari per el desenvolupament de la
seva activitat.
SOBRE 3: Proposició tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules
El licitador ha de presentar la seva oferta tècnica, segons el model de l'annex III
d'aquest plec. L'oferta ha d'estar signada per qui per tingui poder suficient per a això,
i no ha de contenir errors, omissions o obstacles per a una interpretació correcta.
Si el licitador no aporta l’annexes o documents requerits a aquests criteris
d’adjudicació, o el mateixos no conté tots els requisits exigits, la proposició d’aquest
licitador no serà valorada respecte del criteri que es tracti.

Els documents han de presentar-se en llengua catalana o castellana. La
documentació redactada en una altra llengua s’ha d’acompanyar de la corresponent
traducció oficial a la llegua catalana o castellana.
12. OBERTURA I VALORACIÓ DE LES PROPOSICIONS
L'endemà hàbil a aquell que finalitzi el termini de presentació de proposicions, es
constituirà Mesa de contractació per a la qualificació dels documents presentats dintre
del termini i en la forma escaient en el sobre núm. 1, formalitzant-se l'acta
corresponent.
SI la Mesa de contractació observés defectes o omissions esmenables en la
documentació presentada, ho comunicarà als interessats concedint-se un termini no
superior a tres dies hàbils per a l'esmena de defectes o omissions davant la Mesa de
contractació. La comunicació dels defectes o omissions subsanables es podrà realitzar
per telèfon, per fax o per correu electrònic.
La falta d'esmena en termini dels defectes o omissions advertits donarà lloc a l'exclusió.
La presentació per part del licitador dels documents acreditatius de la capacitat, la
representació i/o la solvència als quals fa referència la clàusula 14 en lloc de la
declaració responsable o conjuntament amb aquesta declaració, no donarà lloc a la
qualificació per la Mesa de contractació, que, en conseqüència, no ha d'atorgar cap
termini per esmenar els defectes o omissions subsanables que, si escau, s'observin.
No obstant això, si en lloc de la declaració responsable es presenta únicament aquells
documents, l'esmena ha de consistir a presentar la declaració responsable.
La Mesa de contractació, una vegada qualificada la documentació del sobre nº1 i
realitzades les esmenes i, si escau, aportades els aclariments o documents
complementaris requerits, o transcorregut el termini que s'hagués conferit a aquest
efecte, realitzarà en acte públic, l'obertura del sobre número 4 “Proposició tècnica
avaluable mitjançant un judici de valor”dels licitadors admesos.
En primer lloc, el President adonarà als assistents del nombre de proposicions rebudes i
del nom dels licitadors, comunicant el resultat de la qualificació de la documentació
general presentada en els sobres núm. 1, amb expressió dels licitadors admesos i dels
exclosos, i de les causes de la seva exclusió, convidant als assistents al fet que formulin
les observacions que estimin oportunes, que seran reflectides en l'acta, però sense que
en aquest moment pugui la Mesa fer-se càrrec de documents que no haguessin estat
lliurats durant el termini d'admissió d'ofertes, o el d'esmena de defectes o omissions.
A continuació, el Secretari de la Mesa procedirà a l’obertura dels sobres nº 4 dels
licitadors admesos, donat lectura a la relació dels documents aportats respecte als
criteris d’adjudicació avaluables mitjançant un judici de valor.

Conclosa l'obertura de les proposicions, es donarà per conclòs l'acte públic celebrat,
del desenvolupament del qual es deixarà constància en l'acta de la reunió de la Mesa
Realitzada per la Mesa de contractació l'avaluació dels criteris d'adjudicació, després de
sol·licitar, si escau, els informes tècnics que estimi oportuns, o, es convocarà als
interessats a l'acte d'obertura dels sobres n° 2 i 3, contenint l'oferta econòmica i la
documentació relativa als criteris d'adjudicació avaluables mitjançant fórmules.
Constituïda la Mesa de contractació en la data assenyalada, i iniciat l'acte públic, el
President adonarà del resultat de l'avaluació relativa a les proposicions contingudes en
el sobre nº 4.
A continuació, el Secretari de la Mesa procedirà a l'obertura dels sobris nº 2 i 3 dels
licitadors admesos, donant lectura a l'oferta econòmica i a la relació dels documents
aportats respecte als restants criteris d'adjudicació avaluables mitjançant fórmules.
Conclosa l'obertura de les proposicions, es podrà donar per conclòs l'acte públic
d'obertura de proposicions, del desenvolupament de les quals es deixarà constància en
l'acta de la reunió de la Mesa.
La Mesa de contractació, en el mateix acte o en un acte posterior, després de sol·licitar,
si escau, els informes tècnics que estimi oportuns, elevarà a l'òrgan de contractació la
proposta d'adjudicació raonada que estimi adequada, que inclourà en tot caso la
ponderació dels criteris indicats en la clàusula 13 i aquest últim resoldrà motivadament
l'adjudicació.
La notificació de l'adjudicació es realitzarà per qualsevol dels mitjans que permetin
deixar constància de la seva recepció pel destinatari
13. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
A. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Per valorar les proposicions i determinar l'oferta més avantatjosa econòmicament, es tindran
en compte els criteris vinculats directament a fi del contracte, que s'indiquen en els següents
quadres juntament amb la ponderació atribuïda a cadascun.
Lot 1. Assegurança de danys materials ocasionats al patrimoni de la Fundació BIT.
Criteri

Ponderació

Sobre

Oferta econòmica

80 punts

Nº2

Criteris avaluables mitjançant fórmules 20 punts

Nº3

Lot 2. Assegurança de Responsabilitat Civil.
Criteri

Ponderació

Sobre

Oferta econòmica

75 punts

Nº2

Criteris avaluables mitjançant fórmules 25 punts

Nº3

Lot 3. Responsabilitat Civil d’administradors i personal d’alta dirección.
Criteri

Ponderació

Sobre

Oferta econòmica

85 punts

Nº2

Criteris avaluables mitjançant fórmules 15 punts

Nº3

B. FORMA D’AVALUAR LES PROPOSICIONS
Les fórmules per a la valoració de les proposicions o la manera en què es valoren
respecte als criteris d'adjudicació és el següent:
Lot 1. Assegurança de danys materials ocasionats al patrimoni de la Fundació BIT.
Valor econòmic de l’oferta: Fins a 80 punts
S’asignaràn de 0 a 80 punts en funció de la baixa oferta. Per el càlcul de la puntuació s’aplicarà la
fòrmula següent:
P=80*min/of
P és la puntuació obtinguda
80 és la puntuació màxima que es pot obtenir
Min és l’oferta més baixa presentada
Of és l’oferta que es valora

Criteris avaluables mitjançant fòrmules: fins a 20 punts
1.- Franquícia d’extensió de garantía.
Quan no s’establesqui franquícia: 4 punts
Quan s’establesqui franquícia: 0 punts
2.-Franquícia de danys elèctrics.
Se valorarà amb 1 punt per cada 100,00 Euros de reducció de la franquícia, amb un màxim de 3
punts
3.- Franquícia d’equips electrònics.
Se valorará amb 1 punt per cada 50,00 Euros de reducció de la franquícia, amb un màxim de 3
punts.
4.- Robatori i espoliació. Fins a 5 punts
S’atorgará la màxima puntuació al % del valor parcial contingut més elevat i a la resta se ponderá
aplicant la següent fòrmula.
P=5*of/OM
P és la puntuació obtinguda
5 és la puntuació màxima que es pot obtenir
OM és l’oferta amb % del valor parcial contingut més elevat
Of és l’oferta que es valora

5.- Criteris de caràcter social.
Es valorarà amb 5 punts als licitadors que incloguin a la seva proposició tècnica el compromís
d’emprar per a l’execució del contracte, en els supòsits de noves contractacions, baixes i
substitucions, a persones en situación legal de desocupació, segons l’establert en l’article 267 del
Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret Legislatiu 8/2015 de
30 d’octubre.

Lot 2. Responsabilitat Civil
Valor Econòmic de l’oferta: fins a 75 punts
S’asignaràn de 0 a 75 punts en funció de la baixa oferta. Per el càlcul de la puntuació s’aplicarà la
fòrmula següent:
P= 75*min/of
P és la puntuació obtinguda
75 és la puntuació màxima que es pot obtenir
Min és l’oferta més baixa presentada
Of és l’oferta que es valora

Criteris avaluables mitjançant fòrmules: millores fins a 25 punts

1.- R. C. Explotació. Franquícia General per sinistre.
Se valorarà amb 1 punt per cada 200,00 Euros de reducció de la franquícia, amb un màxim de 5
punts
2.-R.C. por contaminació accidental. Franquícia general per sinistre.
Se valorarà amb 1 punt per cada 200,00 Euros de reducció de la franquícia, amb un máxim de 5
punts
3.- RC Explotació. Augment del límit per víctima.
Se valorarà amb 1 punt per cada 20.000,00 euros addicionals amb un màxim de 5 punts.
4.- RC Patronal. Augment del límit per víctima.
Se valorarà amb 1 punt per cada 20.000,00 euros addicionals amb un màxim de 5 punts.
5.-Criteris de caràcter social.
Es valorarà amb 5 punts als licitadors que incloguin a la seva proposició tècnica el compromís
d’emprar per a l’execució del contracte, en els supòsits de noves contractacions, baixes i
substitucions, a persones en situación legal de desocupació, segons l’establert en l’article 267 del
Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret Legislatiu 8/2015 de 30
d’octubre

Lot 3. Responsabilitat civil d’adminitradors i personal d’alta direcció.

Valor econòmic de l’oferta: fins a 85 punts
S’asignaràn de 0 a 85 punts en funció de la baixa oferta. Per el càlcul de la puntuació s’aplicarà la
fòrmula següent:
P=85*min/of
P és la puntuació obtinguda
85 és la puntuació màxima que es pot obtenir
Min és l’oferta més baixa presentada
Of és l’oferta que es valora

Criteris avaluables mitjançant fòrmules: fins a 15 punts
1.-Augment del límit d’indemnització per cada període d’assegurança.

S’assignaran de 0 a 10 punts en funció de l’oferta que estableixi un límit d’indemnització més
elevat. . Per el càlcul de la puntuació s’aplicarà la fòrmula següent:

P= 10*Of/OM
P és la puntuació obtinguda
10 és la puntuació màxima que es pot obtenir
OM és l’oferta que estableix un límit d’indemnització més elevat
OF és l’oferta que es valora

2.-Criteris de caràcter social.

Es valorarà amb 5 punts als licitadors que incloguin a la seva proposició tècnica el compromís
d’emprar per a l’execució del contracte, en els supòsits de noves contractacions, baixes i
substitucions, a persones en situación legal de desocupació, segons l’establert en l’article 267 del
Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret Legislatiu 8/2015 de
30 d’octubre.

Guanyarà el licitador que obtingui la major puntuació que sortirà de la suma de la
puntuació obtinguda una vegada valorat el criteri d’adjudicació.
En el supòsit en què es produeixi igualtat en les proposicions més avantatjoses des
del punt de vista dels criteris que serveixin de base per a l'adjudicació, la proposta
d'adjudicació es realitzarà a favor del licitador que hagi acreditat que compta amb
un pla d'igualtat prèviament visat per l'Institut Balear de la Dona o amb distintiu
empresarial, o be l’acreditació equivalent en matèria d’igualtat, expedit per l’òrgan
competent estatal o autonòmic.

En defecte d'això o quan persisteixi la igualtat, en la mateixa forma i condicions, la
proposta d'adjudicació es realitzarà a favor del licitador que hagi acreditat que tingui
en la seva plantilla major nombre de minusvàlids, sempre que el mateix no sigui
inferior al 2% dels treballadors.

Si malgrat tot això encara persisteix la igualtat, l'adjudicatari serà seleccionat
mitjançant un sorteig, que es durà a terme en acte públic.

.
14. -DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PEL LICITADOR SELECCIONAT PER A
L’ADJUDICACIÓ
El licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa haurà
d'acreditar, en el termini màxim de 5 dies hàbils, comptadors des de l'endemà
d’haver rebut el requeriment, que compleix les condicions de capacitat, representació
i solvència o classificació que s'exigeixen en aquest plec, i que es troba al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Per acreditar el compliment de les condicions de capacitat i representació o
classificació que s'exigeixen en aquest Plec, el licitador ha de presentar els documents
que s'indiquen a continuació:
a) L'acreditació de la personalitat de l'empresari.
Quan es tracti d'un empresari individual se n’ha de presentar-se el seu Document
Nacional d'Identitat, NIF, o, si escau, passaport.
Si es tracta d'una persona jurídica espanyola, ha de presentar el NIF de l'empresa i
l'escriptura de constitució, i/o modificació, si escau, degudament adaptada a la
Llei i inscrita en el Registre Mercantil quan aquest requisit fos exigible conforme a
la legislació mercantil que li sigui aplicable. Si no ho és, ha de presentar
l'escriptura o el document de constitució, de modificació, estatuts o acte
fundacional, en el qual constin les normes per les quals se’n regula la activitat,
inscrits, si s’escau, en el corresponent registre públic.
Les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea, han
d'acreditar la seva capacitat d'obrar mitjançant certificació d'inscripció en un dels
registres professionals o comercials que s'indiquen en la normativa de
desenvolupament del TRLCSP. A més, han d'acreditar que estan habilitades per
dur a terme la prestació que constitueix l'objecte del contracte d’acord amb la
legislació de l'Estat en el qual estiguin establertes, quan aquest estat exigeixi una
autorització especial o la pertinença a una determinada organització.
La resta d’empresaris estrangers han d'acreditar la seva capacitat d'actuar
mitjançant informe emès per la missió diplomàtica permanent d'Espanya en
l'Estat corresponent o l'Oficina Consular en l'àmbit de la qual radiqui el domicili
de l'empresa. Així mateix, hauran d'aportar informe de la respectiva Missió
Diplomàtica Permanent espanyola relatiu al fet que l'Estat de la seva procedència
admet al seu torn la participació d'empreses espanyoles en la contractació amb
l'Administració, en forma substancialment anàloga.
Si diversos empresaris acudeixen a la licitació constituint una unió temporal,
cadascun d'ells ha d'acreditar la seva personalitat i capacitat, i ha d'indicar els

noms i circumstàncies dels empresaris que la subscriguin, la participació de
cadascun d'ells, així com la designació d'un representant o apoderat únic.
b) L'acreditació de la representació, quan s'actuï mitjançant representant.
Quan el licitador actuï mitjançant representant, s'ha d'aportar el DNI del
representant i el document fefaent acreditatiu de l'existència de la representació i
de l'àmbit de les seves facultats per licitar i contractar, degudament inscrita, si
s’escau, en el Registre Mercantil.
En el cas d'unió temporal d'empresaris, s’ha de designar un representant o
apoderat únic de la unió amb poders suficients per exercitar els drets i complir les
obligacions que del contracte es derivin fins a l'extinció del mateix, sens perjudici
de l'existència de poders mancomunats que puguin atorgar les empreses per a
cobraments i pagaments de quantia significativa.
Les empreses estrangeres han de presentar una declaració de sotmetre's a la
jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol mena, per a totes les
incidències que de manera directa o indirecte poguessin sorgir del contracte, amb
renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al
licitant.
c)Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera i tècnica i
professional.
El licitador deurà presentar la següent documentació:
Solvència econòmica i financera. Art. 75 TRLCSP: Declaració relativa al volum
global de negocis en l'àmbit d'activitats corresponent amb el contracte referit com
a màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o
d'inici de les activitats de l'empresari.
Mitjà d'acreditació: Certificat expedit per l'empresari.
Requisit mínim de solvència: volum de negoci igual o superior al 70% del
pressupost de licitació.
Solvència tècnica. Art. 78 TRLCSP: Relació dels principals serveis realitzats en els
últims tres anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels
mateixos.
Mitjà d'acreditació: Els serveis efectuats s'acreditaran mitjançant certificats
expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del
sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat
expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una declaració de
l'empresari.
Requisit mínim de solvència: Haver realitzat serveis almenys per un import igual o
superior al pressupost de licitació.

d) El licitador haurà d'acreditar que es troba al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social de conformitat amb les regles que
s'indiquen a continuació.
L'acreditació d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries es
realitzarà presentant la següent documentació, original o còpia autèntica o
compulsada, d'acord amb la normativa de desenvolupament del TRLCSP:
 Darrer rebut de l'Impost sobre Activitats Econòmiques o el document
d'alta en el mateix, quan aquesta sigui recent i no hagi sorgit encara
l'obligació de pagament, juntament amb una declaració responsable de no
haver-se donat de baixa en la matrícula de l'impost. En el supòsit que el
licitador estigui inclòs en algun dels supòsits d'exempció de l'impost, haurà
de presentar el document d'alta i una declaració responsable en que
s'acrediti aquesta circumstància.
 Certificació administrativa expedida per l'òrgan competent de
l'Administració de l'Estat, pel que fa a les obligacions tributàries amb
aquest darrer.
El licitador que no estigui obligat a presentar totes o alguna de les declaracions
o documents corresponents a les obligacions tributàries que siguin exigibles,
haurà d'acreditar tal circumstància mitjançant declaració responsable.
L'acreditació d'estar al corrent en el compliment de les obligacions amb la
Seguretat Social es realitzarà mitjançant certificació expedida per l'autoritat
administrativa competent. En el supòsit que hagi de tenir-se en compte alguna
exempció, s'haurà d'acreditar tal circumstància mitjançant declaració
responsable.
Les certificacions d'estar al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries i amb la seguretat social hauran de ser expedides d'acord amb el
que es disposa en la legislació que sigui aplicable i, si escau, podran ser
remeses a l'òrgan de contractació per via electrònica, d'acord amb la
normativa vigent aplicable sobre aquest tema.
Els estrangers, siguin persones físiques o jurídiques, pertanyents o no a Estats
membres de la Unió Europea que no tinguin domicili fiscal a Espanya, hauran
de presentar certificació expedida per autoritat competent al país de
procedència, acreditativa de trobar-se al corrent en el compliment de les
corresponents obligacions tributàries. Així mateix hauran de presentar
certificació, també expedida per autoritat competent, en la qual s'acrediti que
es troben al corrent en el compliment de les obligacions socials que s'exigeixin
al país de la seva nacionalitat. Tota la documentació relacionada en aquest
apartat haurà de referir-se als dotze mesos darrers.

La presentació pel licitador del certificat d'estar inscrit en el Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat o en el Registre de Contractistes
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears li eximirà d'aportar la
documentació relativa a la personalitat i capacitat d'obrar, i la representació,
així com l'habilitació professional o empresarial, la solvència econòmica i
financera i/o la classificació que es requereixin en aquest contracte, sense
perjudici de l'obligació de presentar la documentació exigida que no consti en
aquest certificat.
Així mateix, li eximirà, en el cas que formi part del contingut d'aquest certificat,
de presentar la documentació relativa al compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
Aquest certificat ha d'anar acompanyat en tot cas d'una declaració
responsable en la qual el licitador manifesti que les circumstàncies reflectides
en el mateix no han experimentat cap variació. Aquesta manifestació s’haurà
de reiterar en cas de resultar adjudicatari, en el document en què es formalitzi
el contracte, sense perjudici que l'òrgan de contractació pugui, si ho estima
convenient, efectuar una consulta a aquest Registre.
Tota documentació a presentar pel licitador haurà de ser documentació
original o bé còpies que tinguin el caràcter d'autèntiques o validades pel servei
jurídic la Fundació BIT.
El licitador haurà de presentar el justificant del pagament de l’anunci de
licitació. El licitador proposat com a adjudicatari haurà de presentar una
declaració responsable on manifesti, de forma clara i expressa, el compromís
de complir amb la clàusula social del punt 22.1
Els documents s’han de presentar en llengua castellana o catalana.
15. ADJUDICACIÓ
L'òrgan de contractació haurà d'adjudicar el contracte dins dels cinc dies hàbils
següents a la recepció de la documentació. Aquest termini quedarà en suspens fins
que no hagi transcorregut el termini concedit, si escau, per esmenar.
L'adjudicació del contracte, que en tot cas ha de ser motivada, s’ha de notificar als
candidats o licitadors i, simultàniament, s’ha de publicar en el perfil del contractant
de l'òrgan de contractació.
En tot cas, l'òrgan de contractació adjudicarà el contracte en el termini màxim de dos
mesos des de que s’hagin obert les proposicions, al licitador que hagi presentat
l'oferta que resulti econòmicament més avantatjosa. L'adjudicació concretarà i fixarà
els termes definitius del contracte.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi produït l'adjudicació, els licitadors
poden retirar les seves ofertes i, si s’escau, les garanties provisionals constituïdes.

L'adjudicació s’ha de dictar en tot cas, sempre que alguna de les ofertes presentades
reuneixi els requisits exigits en el present Plec, i en aquest cas, no es pot declara
deserta la licitació.
No obstant això, en els termes previstos en l'article 155 del TRLCSP, l'òrgan de
contractació, abans de dictar l'adjudicació, podrà renunciar a celebrar el contracte
per raons d'interès públic, o desistir del procediment tramitat, quan aquest
emmalalteixi de defectes no esmenables.
16. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
L'adjudicatari queda obligat a subscriure, dins del termini establert en l'article 156
del TRLCSP, el document de formalització del contracte, al que s'unirà, formant part
del contracte, l'oferta de l'adjudicatari i un exemplar del Plec de clàusules
administratives particulars i de les prescripcions tècniques.
Quan l'adjudicatari sigui una unió temporal d'empresaris, dins del mateix termini i
amb anterioritat a la signatura del contracte, haurà d'aportar escriptura pública de
constitució com a tal i el NIF assignat.
El contracte haurà de ser subscrit a la seu de l'òrgan de contractació o en el lloc que
aquest indiqui. El document en què es formalitzi el contracte serà en tot cas privat.
El contracte es perfecciona amb la formalització.
Quan el contracte impliqui l'accés del contractista a fitxers que continguin dades de
caràcter personal del tractament del qual aquest no sigui responsable en el sentit de
l'article 3.d) de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades
de Caràcter Personal, el contractista tindrà la consideració d'encarregat del
tractament, als efectes establerts en aquesta Llei Orgànica i la seva normativa de
desenvolupament.
L'accés no es considerarà comunicació de dades, per ser necessari per a la realització
de la prestació de l'objecte del contracte.
En tot cas i quan el contractista tingui accés a fitxers en els quals constin dades de
caràcter personal del tractament del qual aquest no sigui responsable, serà necessari
que en el contracte, o en un document independent, s'incloguin les clàusules precises
a fi de regular aquest accés, en els termes i amb el contingut previstos en la LO
15/1999 i la seva normativa de desenvolupament, sense perjudici del compliment
dels altres requisits establerts en la Disposició Addicional 26 del TRLCSP.17.
17. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
L'òrgan de contractació podrà designar una persona física o jurídica, vinculada a l'en
contractant o externa a aquest, com a responsable del contracte, que en supervisarà
l'execució i comprovarà que la seva realització s'ajusta al que estableix el contracte, i

adoptarà les decisions i donarà al contractista les ordres i instruccions necessàries a fi
d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada.
Al responsable del contracte li correspon, per tant, la direcció i inspecció de
l'execució del contracte, i pot ser auxiliat per col·laboradors que integraran l'equip de
direcció.

18. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
18.1.- Pagament del preu.
El pagament del preu es realitzarà als 30 dies des de la conformitat de la factura per
l'òrgan directiu que rebi o supervisi el treball, o si escau, del designat per l'òrgan de
contractació com a responsable del mateix.
Codi DIR3 de la nostra entitat que ha d'aparèixer OBLIGATÒRIAMENT, en les
factures de proveïdors en els camps:
Oficina contable: A04005598 FUNDACIÓ BIT
Òrgan gestor: A04005598 FUNDACIÓ BIT
Unitat tramitadora: A04005598 FUNDACIÓ BIT
El contractista no tindrà dret a la percepció d'abonaments a compte per operacions
preparatòries de l'execució del contracte.
En el cas que s'emeti factura electrònica, ha de complir els requisits que estableix la
Llei 25/2013, de 27 de setembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del
registre comptable de factures en el sector públic
El contractista podrà cedir a un tercer, per qualsevol dels mitjans legalment
establerts, el seu dret a cobrar el preu del contracte, però perquè aquesta cessió
assorteixi efectes, i la Fundació BIT expedeixi el manament de pagament a favor del
cessionari, cal que es notifiqui fefaentment a la Fundació l'acord de cessió.
18.2.- Obligacions del contractista.
El contracte s'executarà amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el
present Plego de clàusules administratives particulars, observant fidelment l'establert
en el Plec de prescripcions tècniques, així com les instruccions que, si escau, li donés
per escrit el responsable del contracte designat per l'òrgan de contractació.

Serà obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin,
per si o per personal o mitjans dependents del mateix, a tercers com a conseqüència
de les operacions que requereixi l'execució del contracte.
El contractista serà responsable igualment dels danys i perjudicis que s'originin
durant l'execució del contracte, tant per la Fundació BIT com para tercers, per
defectes o insuficiències tècniques del seu treball, o pels errors materials, omissions i
infraccions de preceptes legals o reglamentaris en els quals el treball hagi incorregut,
d'acord amb l'establert en l'article 305 del TRLCSP.
El contractista haurà de complir, sota la seva exclusiva responsabilitat, les
disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social i de seguretat i higiene en
el treball, havent de tenir al seu càrrec el personal necessari per a la realització de
l'objecte del contracte, respecte del que ostentarà, amb caràcter general, la condició
d'empresari.
El personal que el contractista destini a l'execució del contracte no tindrà vinculació
laboral ni de qualsevol altre tipus amb la Fundació BIT. Aquest personal quedarà
exclusivament sota el poder d'adreça del contractista, sense perjudici de les facultats
que la normativa de contractació reconeix a l'òrgan de contractació.
El contractista haurà de complir, sota la seva exclusiva responsabilitat, les
disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social i de seguretat i higiene en
el treball i haurà de tenir al seu càrrec el personal necessari per a la realització de
l'objecte del contracte, respecte del qual tindrà, amb caràcter general, la condició
d'empresari.
18.4.- Execució defectuosa i demora
Sense perjudici de les indemnitzacions que procedeixin segons l'article 214 del
TRLCSP, d'acord amb l'establert amb l'article 150.6 del TRLCSP, seran aplicable al
contractista, en cas d'execució defectuosa o demora, les penalitats previstes en
l'article 212 del TRLCSP.
19.DESPESES I IMPOSTS PER COMPTE DEL CONTRACTISTA
Tant en l'oferta presentada per l'interessat, com en el pressupost d'adjudicació
s'entenen compreses totes les taxes i impostos, directes i indirectes, i arbitris
municipals que gravin l'execució del contracte, que aniran a compte del contractista,
llevat de l'IVA que hagi de ser repercutit i suportat per la Fundació BIT, que s'indicarà
com a partida independent.
Es consideren també inclosos en la proposició de l'adjudicatari i en el preu del
contracte totes les despeses que resultessin necessaris per a l'execució del contracte,
inclosos els possibles desplaçaments
20.- RESOLUCIÓ I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

A més d'en els supòsits de compliment, el contracte s'extingirà per la seva resolució,
acordada per la concurrència d'alguna de les causes previstes en els articles 223 i 299
del TRLCSP donant lloc als efectes previstos en els articles 225 i 300 del TRLCSP.
21.- TERMINI DE GARANTIA
No hi ha termini de garantia.
22. CESSIÓ DEL CONTRACTE I SUBCONTRATACIÓ
No es permet
23 - CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DE CARÀCTER SOCIAL
-El contractista haurà de complir al llarg de tota l’execució contractual totes les
disposicions legals, reglamentàries i convencionals en vigor en matèria laboral, de
seguretat social, i de seguretat i salut en el treball que siguin aplicables a les persones
treballadores vinculades a l’execució del contracte.
-El contractista es compromet a executar el contracte amb criteris d'equitat i
transparència fiscal, per la qual cosa els ingressos o beneficis procedents del contracte
públic seran íntegrament declarats i liquidats conforme a la legislació fiscal vigent, sense
que en cap cas puguin utilitzarse domicilis fiscals inclosos en algun país o territori
considerats no cooperatius en matèria de lluita contra el frau i l'evasió fiscal per
l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), per les
institucions europees o per l'Estat espanyol.
Forma d’acreditació: El licitador proposat com a adjudicatari haurà de presentar una
declaració responsable on manifesti, de forma clara i expressa, el compromís de
complir amb la clàusula social que s’acaba d’esmentar.
A la finalització del contracte, l’empresa adjudicatària haurà de presentar una
declaració responsable relativa al compliment de la condició especial d’execució de
caràcter social establerta. Als efectes de comprovar el compliment, el responsable del
contracte podrà fer ús de les facultats de comprovació de la declaració responsable, i
requerir a l’efecte, si ho considera oportú, la presentació de la corresponent justificació
documental.
Davant l’absència d’aquesta darrera declaració responsable o la comprovació d’un
incompliment, el responsable del contracte haurà d’iniciar el corresponent procediment
d’imposició de penalitats.
No tendrà el caràcter d’obligació essencial als efectes que preveu l’art. 223.f), però si
tendrà el caràcter d’infracció greu als efectes que estableix l’article 60.2.c) del TRLCSP
en cas d’incompliment.

24.- OBSERVACIONS
La verificació de la contractació de les persones del criteri social es farà mitjançant la
presentació de la següent documentació, durant l’execució del contracte:
-

Una relació nominal del treballador o treballadors contractats, una còpia de
l’alta a la Seguretat Social i del contracte de treball, i una còpia dels models TC1
i TC2.

-

Certificat acreditatiu del nombre de persones contractades, el seu perfil i les
característiques de la seva contractació (categoria professional, durada del
contracte i jornada laboral anual), juntament amb els certificats i la
documentació que acrediti la situació social de la persona o persones
contractades.

Se atribueix el caràcter d’obligació contractual essencial a aquests compromisos, per la
qual cosa el seu incompliment podrà donar lloc a la resolució del contracte. De
conformitat amb l’article 223 f del TRLCSP.

Palma, xxxxxxx

ANNEX I

DECLARACIÓ RESPONSABLE
..………..………………………………………………………………………….. (nom i llinatges),
amb DNI ……..………………., amb domicili a efectes de notificacions
(carrer/plaça)………………………………………………………………………………………….......
.....
numero.............,
població
...........................................………………..……………………,
CP.………….,
telèfon………………..…, fax………………………., en nom propi o en representació de la
persona
física/jurídica:
…………………….……………………………………
…....……………………...………………………...…...………….…………......................... con
NIF
………………………….
y
amb
domicili
en
(carrer/plaça)
.....................................................
..........................................................…............................ número ….........., població
……..................………………………………………, CP.…………….. i telèfon………………..…,
en qualitat de ……………………………………………………………….
A l’objecte de participar en el procediment per adjudicat EL CONTRACTE SERVEI DE
XXXXXXXXX

DECLAR:
1. Que compleixo / Que l'empresa a la qual represento compleix els requisits de
capacitat i representació exigits en aquest Plec, i que, quant a la solvència o classificació
exigits en aquest Plec, jo / l'empresa a la qual represento (indiqui's el que procedeixi):
Disposo de la solvència exigida.
Disposo de la classificació exigida.
He sol·licitat la classificació abans de la finalització del termini de presentació
d'ofertes, trobant-me pendent d'obtenir-la.
Que em comprometo, en el cas que la proposta d'adjudicació recaigui al meu favor / a
favor de l'empresa que represento, a presentar, prèviament a l'adjudicació del contracte,
els documents exigits en la clàusula 14 d'aquest Plec.
2. Que no em trobo culpable / Que ni la persona física/jurídica a la qual represento ni
els seus administradors o representants es troben culpables en cap dels supòsits als
quals es refereix l'article 60 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, ni en cap dels supòsits

als quals es refereix la Llei 2/1996, de 19 de novembre, d'Incompatibilitats dels
Membres del Govern i dels Alts Càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i
el seu Reglament aprovat per Decret 250/1999, de 3 de desembre
3. Que em trobo / Que la persona física/jurídica a la qual represento es troba al corrent
de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions
vigents.
4. Que jo / Que l'empresa a la qual represento conte / compta amb l'habilitació
empresarial o professional exigida per a la realització de l'activitat o prestació objecto
del contracte
5. Que jo / Que l'empresa a la qual represento (indiqui's el que procedeixi):
No pertanyo / pertany a cap grup d'empreses.
Pertanyo
/
pertany
al
grup
d'empreses
………………………………………………………………………………………..

denominat:

I que: :
No concorren a la licitació altres empreses del grup que es trobin en algun dels
supòsits de l'article 42.1 del Codi de Comerç.
Concorren a la licitació altres empreses del grup que es troben en algun dels supòsits
de l'article 42.1 del Codi de Comerç, en concret, les següents empreses:
……………………………………………
………………,

……..

de

(Lloc, data i signatura del licitador

…………………………..

de

…………

ANNEX II MODEL D’OFERTA ECONÒMICA
..………..………………………………………………………………………….. (nom i llinatges), amb DNI
……..……………….,
amb
domicili
a
efectes
de
notificacions
(carrer/plaça)…………………………………………………………………………………………............
numero.............,
població
...........................................………………..……………………,
CP.…………., telèfon………………..…, fax………………………., en nom propi o en representació de
la
persona
física/jurídica:
…………………….……………………………………
…....……………………...………………………...…...………….………….........................
con
NIF
…………………………. y amb domicili en (carrer/plaça) .....................................................
..........................................................…............................
número
…..........,
població
……..................………………………………………, CP.…………….. i telèfon………………..…, en
qualitat de ……………………………………………………………….
A l’objecte de participar en el procediment per adjudicar els SERVEI DE ASSEGURANCES

DE LA FUNDACIÓ BIT.
DECLAR:
1. Que estic informat/da de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser
adjudicatari del Lot 1, Assegurança de danys materials ocasionats al patrimoni de la
Fundació BIT.
Preu ofert: ............. euros (en números); ..................................................... (en lletres)
2. Que estic informat/da de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser
adjudicatari del Lot 2, Assegurança de Responsabilitat Civil.
Preu ofert: ............. euros (en números); ..................................................... (en lletres)
3. Que estic informat/da de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser
adjudicatari del Lot 3, Assegurança de R.C. d’administradors i personal d’alta
direcció.
Preu ofert: ............. euros (en números); ..................................................... (en lletres)
D’acord amb l’article 20.1.16 de la Llei 37/1992 de 28 de desembre de l’imposto sobre el valor
afegit (IVA), les operacions d’assegurança, reassegurança i de capitalització estan exemptes de
IVA.

4. Que em compromet en nom propi o en nom i representació de l’empresa
.....................................................................................................................................
a executar-lo amb subjecció estricta als requisits i les condicions que estipulen els plecs de
clàusules administratives particulars, les prescripcions tècniques del contracte i pels imports a
dalt oferts.

de ............

(lloc, data i signatura del licitador)

ANNEX III OFERTA TÈCNICA
..………..………………………………………………………………………….. (nom i llinatges), amb DNI
……..……………….,
amb
domicili
a
efectes
de
notificacions
(carrer/plaça)…………………………………………………………………………………………............
numero.............,
població
...........................................………………..……………………,
CP.…………., telèfon………………..…, fax………………………., en nom propi o en representació de
la
persona
física/jurídica:
…………………….……………………………………
…....……………………...………………………...…...………….………….........................
con
NIF
…………………………. y amb domicili en (carrer/plaça) .....................................................
..........................................................…............................
número
…..........,
població
……..................………………………………………, CP.…………….. i telèfon………………..…, en
qualitat de ……………………………………………………………….
A l’objecte de participar en el procediment per adjudicar EL CONTRACTE DE SERVEI DE

ASSEGURANCES DE LA FUNDACIÓ BIT.
DECLAR:
1. Que estic informat/da de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser
adjudicatari del contracte de serveis Lot 1, Assegurança de danys materials ocasionats
al patrimoni de la Fundació BIT. 
2. Que estic informat/da de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser
adjudicatari del contracte de serveis Lot 2, Assegurança de Responsabilitat Civil. 
3. Que estic informat/da de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser
adjudicatari del contracte de serveis Lot 3, Assegurança de R.C. d’administradors i
personal d’alta direcció. 
4. Que em comprometo en nom propi o en nom i representació de
l'empresa……………………………………………………………………………………………..……..
…., a executar-ho amb subjecció estricta als requisits i les condicions estipulats en els
plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques del contracte i
OFEREIX les següents millores:
LOT 1. DANYS MATERIALS
1.- Franquícia d’extensió de garantia. Fins a 4 punts
- No estableixo franquícia  4 punts
- Sí estableixo franquícia  0 punts
2.- Franquícia de danys elèctrics. Fins a 3 punts
- Redueixo la franquícia amb 100,00 euros  1 punt
- Redueixo la franquícia amb 200,00 euros  2 punts
- Redueixo la franquícia amb 300,00 euros  3 punts
3.- Franquícia d’equips electrònics. Fins a 3 punts
- - Redueixo la franquícia amb 50,00 euros  1 punt
- Redueixo la franquícia amb 100,00 euros  2 punt
- Redueixo la franquícia amb 150,00 euros  3 punts

4.- Robatori i espoliació. Fins a 5 punts.
Estableixo el valor parcial contingut amb .......... %
S’atorgarà la màxima puntuació al % del valor parcial contingut més elevat
5.- Criteris de caràcter social. Fins a 5 punts.
Incloc el criteri social a la meva proposició tècnica  5 punts
No incloc el criteri social a la meva proposició tècnica  0 punts
LOT 2 RESPONSABILITAT CIVIL
1.- R.C. Explotació. Franquícia general per sinistre. Fins a 5 punts.
- Redueixo la franquícia amb 200,00 euros  1 punt
- Redueixo la franquícia amb 400,00 euros  2 punts
- Redueixo la franquícia amb 600,00 euros  3 punts
- Redueixo la franquícia amb 800,00 euros  4 punts
- Redueixo la franquícia amb 1.000,00 euros  5 punts
2.- R.C. per contaminació accidental. Franquícia general per sinistre. Fins a 5 punts.
- Redueixo la franquícia amb 200,00 euros  1 punt
- Redueixo la franquícia amb 400,00 euros  2 punts
- Redueixo la franquícia amb 600,00 euros  3 punts
- Redueixo la franquícia amb 800,00 euros  4 punts
- Redueixo la franquícia amb 1.000,00 euros  5 punt
3.- R.C. Explotació. Augment del límit per víctima. Fins a 5 punts.
- Augment el límit amb 20.000,00 euros  1punt
- Augment el límit amb 40.000,00 euros  2punts
- Augment el límit amb 60.000,00 euros  3punts
- Augment el límit amb 80.000,00 euros  4 punts
- Augment el límit amb 100.000,00 euros  5punts
4.- R.C. Patronal. Augment del límit per víctima. Fins a 5 punts.
- Augment el límit amb 20.000,00 euros  1punt
- Augment el límit amb 40.000,00 euros  2punts
- Augment el límit amb 60.000,00 euros  3punts
- Augment el límit amb 80.000,00 euros  4 punts
- Augment el límit amb 100.000,00 euros  5punts
5.- Criteris de caràcter social. Fins a 5 punts.
Incloc el criteri social a la meva proposició tècnica  5 punts
No incloc el criteri social a la meva proposició tècnica  0 punts
LOT 3. RESPONSABILITAT CIVIL D’ADMINISTRADORS I PERSONAL D’ALTA DIRECCIÓ
1.- Augment del límit d’indemnització per cada període d’assegurança.

Estableixo el límit d’indemnització per cada període d’assegurança en ------------------------ euros.
S’assignaran de 0 a 10 punts en funció de l’oferta que estableixi un límit d’indemnització més elevat.
2.- Criteris de caràcter social. Fins a 5 punts.
Incloc el criteri social a la meva proposició tècnica  5 punts
No incloc el criteri social a la meva proposició tècnica  0 punts

.................., ........ de ................................ de ............
(Lloc, data i signatura del licitador))

ANNEX IV

Declaració responsable relativa al compliment de l’obligació de tenir un 2 % de
treballadors amb discapacitat o adoptar les mesures alternatives corresponents

(nom i llinatges) ........, amb DNI ..........., adreça electrònica ...... a efectes de notificacions (o si no,
lloc físic on vol que es practiqui la notificació), en nom propi o en representació de la persona
física/jurídica ............., amb NIF ..........., amb la finalitat de participar en la licitació EL

CONTRACTE DE SERVEI xxxx

DECLAR, sota la meva responsabilitat:
1. Que jo / Que l’empresa que represent:
(Marcau la casella que correspongui.)
Ocup / Ocupa menys de 50 treballadors.
Ocup / Ocupa 50 o més treballadors i complesc / compleix la quota de reserva de
llocs de treball per a persones amb discapacitat, en aplicació de l’article 42 del Text
refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió
social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.
Ocup / Ocupa 50 o més treballadors i estic exempt / està exempta de l’obligació
de la reserva de llocs de treball per a persones amb discapacitat, per haver adoptat
les mesures alternatives previstes al Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es
regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en
favor dels treballadors amb discapacitat.

2. Que em compromet, en cas que la proposta d’adjudicació recaigui a favor meu / a
favor de l’empresa que represent, a presentar, prèviament a l’adjudicació del
contracte, els documents que exigeixi l’òrgan de contractació.
………………, ….. de ................................ de ............
(signatura)
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

ANNEX V
Declaració responsable relativa al compliment de les obligacions establertes en la
normativa vigent en matèria laboral i social i en matèria d’igualtat efectiva entre
dones i homes
(nom i llinatges) ........, amb DNI ..........., adreça electrònica ...... a efectes de notificacions (o si no,
lloc físic on vol que es practiqui la notificació), en nom propi o en representació de la persona
física/jurídica ............., amb NIF ..........., amb la finalitat de participar en la licitació EL

CONTRACTE DE SERVEI xxxx
DECLAR, sota la meva responsabilitat:
1. Que complesc / Que l’empresa que represent compleix les disposicions vigents en
matèria laboral i social.
2. Que jo / Que l’empresa que represent:
(Marcau la casella que correspongui.)
Ocup / Ocupa més de 250 treballadors i complesc / compleix el que estableix
l’apartat 2 de l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat
efectiva de dones i homes, relatiu a l’elaboració i aplicació d’un pla d’igualtat.
No tenc / No té obligació d’elaborar i implantar el pla d’igualtat, en aplicació de
l’apartat 5 de l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat
efectiva de dones i homes.
Ocup / Ocupa 250 treballadors o menys i, en aplicació del conveni col·lectiu
aplicable, complesc / compleix el que estableix l’apartat 3 de l’article 45 de la Llei
orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, relatiu a
l’elaboració i aplicació d’un pla d’igualtat.
Per a l’elaboració de l’oferta he tingut / ha tingut en compte el que estableix el
conveni col·lectiu que és aplicable a aquest contracte sobre el salari base, el
complement d’antiguitat, la resta de costs laborals i de Seguretat Social i altres de la
prestació del contracte.
Per a l’elaboració de l’oferta he tingut / ha tingut en compte el compliment dels
convenis fonamentals de l’Organització Internacional del Treball respecte dels béns o
els serveis objecte del contracte.
.................., ..... de ................................ de ............ (signatura)
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

ANNEX VI AUTORITZACIÓ D’ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS PER EFECTUAR NOTIFICACIONS
Declarant
Nom i llinatges ...........................................................................................................................
DNI .................................................
 En nom propi
 En representació de: ..............................................................................................................
DNI/NIF: ..............................................................
Adreça: .......................................................................................................................................
Localitat: .........................................

Codi postal: ....................

Província: ..........................................................
Telèfon: ...................

Fax: ....................

Municipi: ................................

País: .............................................................

Adreça electrònica: .....................................................

Totes aquestes dades queden protegides en aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i de la
normativa que la desplega.
1

Declar:

Que, en relació amb el procediment de contractació per a l’adjudicació del contracte de ...............
..................................................................................................................................................,





No autoritz que la Fundació BIT utilitzi mitjans electrònics per efectuar les notificacions
referents a aquest procediment de contractació.

Autoritz2 que la Fundació BIT utilitzi mitjans electrònics per efectuar les notificacions referents
a aquest procediment de contractació. Les persones autoritzades per rebre aquestes
notificacions són (màxim dues):
Nom i llinatges
NIF
Adreça electrònica

..............................…………………...……., ..... d.............…...…......… de .........
[rúbrica]
1

[segell de l’entitat]

L’opció de comunicar-se per uns mitjans o altres no vincula els licitadors, que en qualsevol moment poden optar
per un mitjà diferent de l’elegit inicialment, presentant novament aquesta autorització.
2
Les persones autoritzades es poden substituir en qualsevol moment del procediment mitjançant un escrit del
licitador dirigit a l’òrgan de contractació en el qual es facin constar les noves dades.

