INSTRUCCIONS INTERNES DE CONTRACTACIÓ DE LA
“FUNDACIÓ PRIVADA SALUT DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME”

Atenent a la seva naturalesa jurídica i la de les activitats que realitza, FUNDACIÓ PRIVADA SALUT
DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME ( en endavant, la fundació) és una fundació del sector
públic que forma part de l’àmbit subjectiu del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i té
la consideració de “Poder Adjudicador”, que no d’Administració Pública, d’acord amb allò que
estableix l’art. 3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant, TRLCSP).
Això suposa per a la fundació que els contractes subjectes a regulació harmonitzada que celebri es
regiran per les regles del TRLCSP, amb les especificitats previstes en els arts. 137 i 190; i que per la
resta de contractes, i conforme el que estableix l’art. 191 TRLCSP, haurà d’aprovar unes
Instruccions Internes de Contractació que, sense perjudici de l’aplicació de les normes generals que
disciplinen la contractació dels ens del sector públic, regiran la preparació, selecció, adjudicació i
celebració dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada inclosos en l’àmbit d’aplicació del
TRLCSP, sense perjudici de que pugui fer extensiva aquesta aplicació a altres àmbits exclosos per a
fer efectius també en els mateixos els principis de publicitat, concurrència, transparència,
confidencialitat, igualtat i no discriminació i l’adjudicació del contracte a l’oferta econòmicament més
avantatjosa. Les presents instruccions no tenen per finalitat regular l’execució, els efectes i l’extinció
dels contractes, que es regiran pel dret privat.
En virtut del que disposa l’art. 137 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, FUNDACIÓ PRIVADA SALUT DEL
CONSORCI SANITARI DEL MARESME aprova les seves Instruccions Internes de Contractació, en
les quals es regulen els procediments interns de contractació amb la finalitat de garantir l’efectivitat
dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació i
assegurar que el contracte s’adjudica al candidat que presenti l’oferta més avantatjosa.
Per a l’elaboració de les Instruccions Internes de Contractació de la fundació s’ha tingut en compte
que determinats preceptes de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer, del Parlament Europeu i del
Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública (en endavant DC) tenen efecte directe
des del passat 19 d’abril de 2016.
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TÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
Les presents Instruccions Internes de Contractació (IIC) tenen per objecte la regulació dels
procediments de contractació no subjectes a regulació harmonitzada de la fundació en compliment
d’allò que disposa l’art. 137 a) del TRLCSP, per tal de garantir l’efectivitat dels principis de publicitat,
concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, i l’adjudicació del contracte a
l’oferta econòmicament més avantatjosa, de conformitat amb allò que estableix l’article 191 del
TRLCSP.
Per tal que un contracte es consideri subjecte a regulació harmonitzada caldrà que estigui inclòs
dins l’àmbit d’aplicació de la DC.

Article 2. Contractes sotmesos a les presents IIC
Es sotmeten a les presents IIC els contractes d’obres, de subministraments i serveis i d’altres que,
de conformitat amb l’art.13 i següents del TRLCSP no estan subjectes a regulació harmonitzada.
Els llindars per a considerar que un contracte està subjecte a regulació harmonitzada
quedaran automàticament actualitzats amb els que estableixin en cada moment els òrgans
competents de la Unió Europea.
Els principals tipus contractuals a formalitzar per la fundació són els següents:
1. Contracte d’obra. S’entén per obra el resultat d’un conjunt de treballs de construcció o
d’enginyeria civil destinat a complir per sí mateix una funció econòmica o tècnica. A aquests efectes,
són contractes d’obres aquells que tenen per objecte la realització d’una obra o la realització dels
treballs enumerats a l’annex II de la DC. Així mateix, també tindran la consideració de contracte
d’obres quan s’encarregui la realització conjunta del projecte i l’execució de l’obra.
2. Contracte de subministrament. S’entén per contracte de subministrament aquells que tenen per
objecte l’adquisició, l’adquisició a terminis,

l’arrendament amb o sense opció de compra de

productes.
3. Contracte de serveis. S’entén per contracte de servei aquells que, diferents dels d’obres o
subministrament, l’objecte del mateixos sigui la prestació dels serveis esmentats a l’Annex II del
TRLCSP.
4. Contractes mixtes: Quan un contracte contingui prestacions corresponents a un altre o a uns
altres de diferent classe, per determinar les normes que s’han d’observar en la seva adjudicació cal
atendre al caràcter de la prestació que es consideri principal dins l’objecte del contracte En el cas
dels contractes mixtes que estiguin composats per serveis i per subministraments, l’objecte principal
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es determinarà en funció de quin sigui el major dels valors estimats dels respectius serveis o
subministraments.
Es poden fusionar prestacions corresponents a diferents tipus de contractes en un contracte mixt si
aquestes

prestacions

estan

directament

vinculades

entre

sí

i

mantenen

relacions

de

complementarietat que exigeixen la seva consideració com una unitat funcional adreçada a satisfer
una necessitat determinada o a la consecució d’una finalitat pròpia de la fundació.
Article 3. Valor estimat dels contractes
1.- Sempre que el text de les presents IIC es faci referència a l’import o quantia dels contractes
s’entendrà que en els mateixos no hi està inclòs l’Impost sobre el valor afegit, IVA, excepte indicació
expressa en contrari.
2.- El càlcul del valor estimat d’un contracte haurà de basar-se en l’import total, sense incloure l’IVA.
Per aquest càlcul s’haurà de tenir en compte l’import total estimat, inclosa qualsevol forma d’opció,
les eventuals pròrrogues del contracte o modificacions previstes i, en el seu cas, els premis o
pagaments als candidats o licitadors o les rendes procedents de l’abonament de les tarifes per part
dels usuaris, entre d’altres.
3.- El moment del càlcul de l’estimació del valor serà el de publicació de l’anunci de licitació o, si
aquest no fos necessari, el moment de l’inici de l’expedient de contractació.
4.- Quan un projecte d’obra o un contracte de serveis o subministrament pugui donar lloc a
l’adjudicació simultània de contractes per lots separats s’haurà de tenir en compte el valor global
estimat de la totalitat dels lots. Si el global estimat del contracte és igual o superior als llindars
econòmics dels articles 15 i 16 del TRLCSP s’hauran d’aplicar per a l’adjudicació de cada lot les
disposicions d’aquesta norma.
5.- En els contractes de subministrament quan la provisió de productes adopti la forma
d’arrendament financer, arrendament o compravenda a terminis, el valor que es prendrà com a base
per calcular el valor estimat del contracte serà el següent: quan la durada del contracte sigui igual o
inferior a dotze mesos, el valor total estimat per la duració del contracte. Quan la durada del
contracte sigui superior a 12 mesos, el valor total inclourà l’import del valor residual.
6.- En els contractes de durada indeterminada, el valor total estimat del contracte serà el valor
mensual multiplicat per 48 mesos.
7.- En el cas de contractes de subministrament o de serveis de caràcter previ o aquells que s’hagin
de renovar en un període de temps determinat, es prendrà com a base pel càlcul del valor estimat
del contracte alguna de les següents quantitats:
(i) El valor real dels contractes successius similars adjudicats durant l’exercici precedent o
durant els dotze mesos previs, o
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(ii) El valor estimat total dels contractes successius adjudicats durant els dotze mesos
següents al primer lliurament o en el transcurs de l’exercici si aquest fos superior a
dotze mesos.
8.- En tot allò que no s’estableix en aquest article serà d’aplicació l’article 88 del TRLCSP i l’article 5
de la DC.
9.- En aquells contractes licitats conjuntament per més d’un òrgan de contractació, el valor estimat
es calcularà tenint en compte el valor total del contracte amb independència de l’origen de la
despesa.

Article 4. Contingut mínim dels contractes
1.- Els contractes subjectes a les presents IIC s’hauran de formalitzar per escrit, amb excepció dels
contractes menors.
2.- Els contractes subjectes a les presents IIC hauran d’incloure, com a mínim, les següents
mencions, excepte que ja es trobin recollides en els plecs:
a.

La identificació de les parts i acreditació de la capacitat dels firmants per subscriure el
contracte.

b.

La definició de l’objecte del contracte i els drets i obligacions de les parts.

c.

L’enumeració dels documents que conformen el contracte, entre els que necessàriament hi
haurà de constar el Plec de Característiques Bàsiques si el seu import supera els 50.000
euros, si s’escau. En el cas de contractes d’obres caldrà fer referència el projecte, si
s’escau.

d.

El preu cert del contracte o la manera de determinar-lo, i les condicions de pagament.

e.

La durada del contracte o les dates estimades d’inici i finalització, així com la durada de les
pròrrogues en cas d’estar previstes.

f.

Les condicions de recepció, lliurament o admissió de les prestacions.

g.

Imposició de penalitzacions, si s’escau.

h.

Les causes de resolució i les seves conseqüències.

i.

La submissió a la jurisdicció.

Article 5. Règim jurídic dels contractes i jurisdicció competent
1.- De conformitat amb l’article 20 del TRLCSP, els contractes regulats en aquestes IIC són
contractes privats, donat que es tracta de contractes celebrats per una fundació que, malgrat formar
part del sector públic, no reuneix la condició d’Administració Pública.
2.- Els contractes privats que realitzi la fundació i que estan subjectes a aquestes IIC es regeixen,
tenint en consideració la normativa comunitària i el TRLCSP, per aquestes IIC en allò referent a la
preparació i adjudicació dels contractes, aplicant-se supletòriament les normes de dret privat. Pel
que fa als seus efectes i extinció aquests contractes es regeixen exclusivament pel dret privat.
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3.- Procedirà el recurs especial en matèria de contractació regulat en l’article 40 del TRLCSP
únicament en els contractes de serveis compresos dins de les categories 17 a 27 de l’Annex II de la
Llei, de quantia igual o superior 209.000 €.

Article 6. Perfil de contractant
La fundació difondrà a través de la seva pàgina web oficial el perfil de contractant, degudament
identificat amb l’expressió “Perfil de contractant”, que haurà de ser accessible per tots els possibles
licitadors que accedeixin a la pàgina web a través d’Internet.

Article 7.- Principi de publicitat
1.- En compliment del què estableix l’article 191.c) TRLCSP, s’entendrà complert el principi de
publicitat amb la inserció al Perfil del contractant de la informació relativa a la licitació d’aquells
contractes d’import superior a 50.000 euros, i especificant-se les seves condicions al Plec de
Característiques Bàsiques, mitjançant la inserció d’anuncis, que es qualificaran de licitació i
d’adjudicació, en el seu cas.
2.- La fundació publicarà informació sobre totes les adjudicacions de contractes sotmesos a les
presents IIC, llevat els contractes menors, així com de totes les formalitzacions contractuals.
3.- Igualment, i en compliment del principi de publicitat, la fundació publicarà i donarà a conèixer a
través del Perfil de Contractant les presents IIC, informant-se necessàriament de la seva existència
als diferents anuncis que es publiquin.

Article 8 Principi de concurrència
1.- S’entendrà per principi de concurrència totes aquelles actuacions per garantir el lliure accés, en
aquells procediments que així s’estableixi, de tots aquells candidats capacitats per la correcta
realització de l’objecte contractual.
2.- En els procediments negociats que es celebrin a l’emparament de les presents IIC, s’entendrà
garantit el principi de concurrència amb la petició d’ofertes a un mínim de cinc candidats, sempre
que sigui possible, seleccionats per l’entitat i que estiguin plenament capacitats per l’execució del
contracte. Així mateix, l’entitat també podrà adjudicar de forma directa a un únic operador quan
concorrin les causes previstes en les presents IIC i prèvia l’elaboració d’un informe jurídic i tècnic
motivat, no vulnerant aquesta adjudicació el principi de concurrència.
3.- La fundació podrà adjudicar de forma directa aquells contractes que, per raó d’import, així ho
estableixin les presents IIC, d’acord amb el que determina l’article 191 en relació amb l’article 137.2,
ambdós del TRLCSP.
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4.- S’estableix que els terminis assenyalats en dies en les presents IIC es consideraran com a dies
naturals, llevat que expressament s’indiqui que són dies hàbils.

Article 9. Principi de transparència
S’entendrà per principi de transparència totes aquelles actuacions que l’entitat realitzi amb la finalitat
de donar a conèixer la seva contractació i garantir el coneixement per part de tercers dels diferents
tràmits que integren els procediments de contractació subjectes a aquestes IIC, i en particular dels
criteris de selecció i d’adjudicació, de la puntuació de l’adjudicació realitzada, així com el
coneixement per part dels licitadors no adjudicataris dels motius que justifiquin la seva exclusió o no
adjudicació a través del procediment previst en les presents IIC.

Article 10. Principi de confidencialitat
1.- S’entendrà per principi de confidencialitat l’obligació de l’entitat, de no divulgar la informació
facilitada pels candidats que aquests hagin designat com confidencial. En particular, tindrà aquest
caràcter els secrets tècnics o comercials i els aspectes confidencials de les ofertes que
expressament indiqui el licitador.
2.- No tindrà la consideració d’informació confidencial aquella documentació o informació que
l’entitat hagi de fer pública per garantir els principis regulats a les presents IIC.
3.- Els contractistes hauran de respectar el caràcter confidencial de tota aquella informació a la que
tinguin accés per a l’execució del contracte que així s’indiqui en els Plecs o en el contracte o que
així li indiqui l’entitat, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com tal. Aquest deure
de confidencialitat es mantindrà durant un termini mínim de 5 anys, llevat que en el Plec o en el
contracte s’estableixi un termini superior.

Article 11. Principis d’igualtat i no discriminació
1.- Els procediments de contractació regulats en les presents IIC hauran de garantir la igualtat de
tractament de tots els licitadors i la no discriminació, per cap causa, dels mateixos, no podent-se
realitzar cap actuació que tingui com a finalitat afavorir a uns licitadors o perjudicar-ne d’altres. Els
requisits de solvència econòmica i financera, professional i tècnica que, degudament justificats,
s’estableixin en el Plec de clàusules particulars no vulneraran el principi d’igualtat i no discriminació.
2.- Els Plecs de Característiques Bàsiques reguladores dels contractes hauran de garantir l’accés en
condicions d’igualtat dels licitadors i no podran tenir com efecte la creació d’obstacles injustificats a
la lliure competència entre les empreses.
3.- En cap cas, es podran establir prescripcions tècniques que esmentin productes d’una fabricació o
procedència determinades o procediments especials que tinguin per objecte afavorir o eliminar
determinades empreses o productes, a no ser que aquestes prescripcions tècniques resultin
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indispensables per la definició de l’objecte del contracte. En particular, no es podran fer referències a
marques, patents o tipus o un origen o procedència determinats, amb les excepcions previstes a les
presents IIC per raons tècniques o artístiques o per qualsevol altra raó relacionada amb la protecció
de drets d’exclusivitat. No obstant, s’admetran aquestes referències acompanyades de la menció “o
equivalent” quan no existeixi possibilitat de definir l’objecte contractual a través de prescripcions
tècniques suficientment precises o intel·ligibles.
4.- Qualsevol aclariment o precisió que es realitzi sobre els plecs, condicions del contracte, etc. es
posarà en coneixement dels licitadors a través del Perfil de Contractant, de manera que es
garanteixi la igualtat de tracte entre tots ells.

Article 12. Conflicte d’interessos
1.- La fundació adoptarà les mesures adequades per a prevenir, detectar i solucionar de manera
efectiva els conflictes d’interessos que puguin sorgir en els procediments de contractació.
2.- En aquest sentit, tot professional que intervingui en un procediment de contractació i detecti que
pot tenir conflicte d’interessos amb un dels licitadors, haurà d’abstenir-se d’intervenir en les
deliberacions i decisions corresponents.
3.- En el cas de constituir-se mesa de contractació, tots els seus membres, amb posterioritat a
l’obertura del sobre de documentació personal (sobre A), hauran de fer una declaració manifestant
que respecte de les empreses licitadores no es troben en situació de conflicte d’interessos. En cas
de trobar-se en situació de conflicte d’interessos algun dels membres, ho posarà de manifest i
s’abstindrà d’intervenir en els deliberacions i presa de decisions que afectin a aquesta empresa. En
els expedients en els que no es constitueixi mesa de contractació, la declaració relativa al conflicte
d’interessos la realitzaran els professionals implicats en la qualificació de la documentació personal
de les empreses i en la valoració de les ofertes.
4.- En el cas que sigui l’òrgan de contractació qui té o pot tenir conflicte d’interessos respecte d’un
licitador, aquell actuarà com a òrgan de contractació però s’abstindrà d’intervenir en els
deliberacions i presa de decisions que afectin a aquesta empresa i acatarà les decisions de la mesa
de contractació i del responsable del contracte, sense intervenir de cap manera ni en l’adjudicació ni
en l’execució del contracte.

Article 13. Objectivitat en la valoració de les proposicions
1.- La qualificació de la documentació relativa a la capacitat d’obrar i la solvència econòmica i
financera, tècnica o professional, i restants documents de caire jurídic, correspondrà a la mesa de
contractació o bé als professionals que designi l’òrgan de contractació, especialitzats en aquest
àmbit.
2.- La valoració tècnica i econòmica de les ofertes presentades correspondrà a la mesa de
contractació o bé als serveis tècnics que l'òrgan de contractació designi o a professionals que ocupin
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activitats relacionades amb la matèria objecte del contracte o que hagin participat directament en la
tramitació de l'expedient. En el procediment de sol·licitud pública d’ofertes i en el procediment
negociat per causes especials, tant el document on consti la qualificació de la documentació
personal com l’informe de valoració de les ofertes seran emesos per almenys dues persones
cadascun, a efectes de garantir una major objectivitat.

Article 14. Ús estratègic de la contractació pública
Amb la finalitat de fer un ús estratègic de la contractació pública, en els termes previstos en el dret
de la Unió Europea i en especial a la DC, tant l’òrgan de contractació com tots els tècnics que
intervenen en els procediments de contractació vetllaran perquè, sempre que sigui possible, en els
plecs i en els contractes regulats per les presents IIC s’introdueixin clàusules socials, laborals o
mediambientals i/o clàusules que tinguin per finalitat fomentar la innovació mitjançant les
contractacions de la fundació.

TÍTOL II. DELS CONTRACTISTES

Article 15. Els contractistes
1.- Podran celebrar els contractes regulats en les presents IIC les persones naturals o jurídiques,
de naturalesa pública o privada i espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i
acreditin la seva solvència econòmica i financera, tècnica o professional i no es trobin incursos en
causa de prohibició de contractar de conformitat amb el què s’estableix a les presents IIC,
requisits que hauran de concórrer en el moment de finalització del termini de presentació
d'ofertes.
2.- Quan un licitador o candidat, o una empresa vinculada a ells, hagi assessorat al poder
adjudicador o hagi participat d’alguna manera en la preparació del procediment de contractació,
el poder adjudicador adoptarà les mesures pertinents per a garantir que la participació d’aquell
licitador o candidat no falsegi la competència. Dites mesures hauran d’ajustar-se al previst a
l’article 41 de la DC.
3.- La fundació podrà contractar amb licitadors o candidats que participin conjuntament. Aquesta
participació s'instrumentarà mitjançant l'aportació d'un document privat en el qual es manifesti la
voluntat de concurrència conjunta, s'indiqui el percentatge de participació de cadascun d'ells i es
designi un representant o apoderat únic amb facultats per a exercir els drets i complir les
obligacions derivades del contracte fins a l'extinció del mateix. Els contractistes que participin
conjuntament en un contracte respondran solidàriament de les obligacions contretes.
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Article 16. Capacitat d’obrar dels contractistes
1.- Els licitadors hauran d'acreditar la seva capacitat d'obrar i la seva representació en tots els
procediments d'adjudicació regulats en les presents IIC. La forma d’acreditar aquesta capacitat serà
la que s’estableix al TRLCSP, si bé en els Plecs de Característiques Bàsiques es poden admetre
altres medis de prova de la solvència diferents als que preveu el TRLCSP.
2.- Així mateix, cal que la finalitat de l’activitat de les empreses tingui relació directa amb l’objecte del
contracte, segons resulti dels seus estatuts o regles fundacionals, i s’acrediti degudament. Les
empreses, a més, han de disposar d’una organització amb elements personals i materials suficients
per executar correctament el contracte.
3.- En els casos que així ho estableixi la legislació específica, pot exigir-se als contractistes que
acreditin la seva inscripció, en el moment de la licitació, en un registre professional o empresarial
que els habiliti per a l’exercici de l’activitat en la qual consisteixi la prestació del contracte.

Article 17. Solvència econòmica i financera del candidat
1.- Els licitadors hauran d'acreditar la solvència econòmica i financera per a l'execució del contracte,
entenent per aquesta l'adequada situació econòmica i financera de l'empresa amb la finalitat de
garantir la correcta execució del contracte. No es podrà exigir l’acreditació d’un volum anual de
negocis que excedeixi del doble del valor estimat del contracte.
2.- El nivell de solvència econòmica i financera serà específic per a cada contracte i la seva
exigència serà adequada i proporcionada a les característiques de la prestació contractada. En
qualsevol cas, els mitjans per acreditar la solvència econòmica i financera hauran de figurar en els
corresponents Plecs de Característiques Bàsiques del contracte.

Article 18. Solvència tècnica o professional
1.- Els licitadors hauran d'acreditar la solvència tècnica o professional per a l'execució del contracte,
entenent per ella la capacitació tècnica o professional per a l'adequada execució del mateix, bé per
disposar d'experiència anterior en contractes similars o per disposar del personal i mitjans tècnics
suficients.
2.- El nivell de solvència tècnica o professional serà específic per a cada contracte i la seva
exigència serà adequada i proporcionada a les característiques de la prestació contractada. En
qualsevol cas, els mitjans per acreditar la solvència tècnica o professional hauran de figurar en els
corresponents Plecs de Característiques Bàsiques del contracte.
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Article 19. Certificats de garantia de qualitat i normes de gestió mediambiental
1.- Quan la fundació exigeixi la presentació de certificats expedits per organismes independents que
acreditin que el licitador compleix determinades normes d'assegurament de la qualitat, hauran de fer
referència als sistemes d'assegurament de la qualitat basats en la sèrie de normes europees en la
matèria, certificades per organismes acreditats. Igualment, si s’exigeix la presentació de certificats
expedits per organismes independents conforme el licitador compleix amb determinats sistemes o
normes de gestió mediambiental, hauran de fer referència al sistema comunitari de gestió i auditoria
mediambientals (EMAS) de la UE o altres sistemes de gestió mediambiental reconeguts en els
termes previstos a l’article 62.2 de la DC.
2.- Es reconeixeran també els certificats equivalents expedits per organismes autoritzats establerts
en altres Estats membres de la Unió Europea.
3.- També acceptaran altres proves de mesures equivalents d'assegurament de la qualitat que
presentin els licitadors sempre que aquests demostrin que no tenen accés a certificats d’aquest
tipus o que no tenen la possibilitat d’obtenir-los dins el termini fixat per causes que no els són
atribuïbles.

Article 20. Prohibicions de contractar
1.- En cap cas podran contractar amb la fundació quedant excloses de la participació en els
procediments de licitació les persones en les que concorri alguna de les causes de prohibició de
contractar previstes al TRLCSP.
2.- Les empreses que es trobin incurses en alguna de les prohibicions de contractar previstes en la
normativa vigent i que presentin proves de que han adoptat mesures per a demostrar la seva
fiabilitat podran no ser excloses del procediment de contractació si dites proves són considerades
suficients per l’òrgan de contractació, en virtut del previst a l’article 57.6 de la DC. A tal efecte, el
licitador haurà de demostrar que ha pagat o s’ha compromès a pagar la indemnització corresponent
per qualsevol dany causat per la infracció penal o la falta, que ha aclarit els fets i circumstàncies de
manera exhaustiva col·laborant activament amb les autoritats investigadores i que ha adoptat
mesures tècniques, organitzatives i de personal concretes, apropiades per evitar noves infraccions
penals o faltes. Aquestes mesures seran avaluades tenint en compte la gravetat i les circumstàncies
particulars de la infracció penal o falta. Quan les mesures es considerin insuficients, s’ haurà de
motivar la decisió per part dels encarregats en qualificar la documentació personal de les empreses.
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TÍTOL III. ÒRGAN I MESA DE CONTRACTACIÓ

Article 21. Òrgans de contractació
Son òrgans de contractació de la fundació aquells que s’estableixin en els seus estatuts i en els
acords de delegació i d’apoderament.

Article 22. Funcions de l’òrgan de contractació
Les funcions de l’òrgan de contractació de l’entitat seran les assignades per les presents IIC i, amb
caràcter enunciatiu, però no limitatiu, les següents:
a)

Aprovació dels Plecs de Característiques Bàsiques, si s’escau.

b)

Designació dels membres de la mesa de contractació o altres òrgans assessors o
tècnics encarregats de valoració i, en el seu cas, d’un responsable del contracte.

c)

Exclusió de les ofertes anormalment baixes o desproporcionades.

d)

Adjudicació del contracte.

e) Interpretació i resolució del contracte.

Article 23. Mesa de Contractació o tècnics encarregats de la valoració
1.- En els contractes subjectes a aquestes IIC, que tinguin un import superior a 50.000€ (IVA exclòs)
i inferior al llindar comunitari establert per als contractes harmonitzats, el Plec de Característiques
Bàsiques del Contracte inclourà la possibilitat que l’òrgan de contractació decideixi si està assistit
per una mesa de contractació o per altres òrgans assessors o tècnics encarregats de la valoració, en
funció de la complexitat i especificitats del contracte.
2.- L’òrgan assessor “mesa de contractació o tècnics encarregats de la valoració” podrà sol·licitar
quants informes precisi per a la realització de les seves funcions a tècnics i experts en la matèria
objecte de la contractació i/o pel responsable del contracte.
3.- En qualsevol cas, el procediment de contractació es tramitarà amb el suport d’un equip tècnic
que internament s’estableixi i aquest ajustarà la seva actuació a les indicacions de l’òrgan de
contractació.
4.- En cas de constituir-se una mesa de contractació, aquesta comptarà amb un president i un mínim
de dos vocals designats per l’òrgan de contractació. Dels dos vocals, un realitzarà les funcions de
secretari.
5.- La designació dels membres de la mesa podrà fer-se amb caràcter permanent o de manera
específica per a l’adjudicació d’un o més contractes. Si és permanent o se li atribueixen funcions per
a una pluralitat de contractes, la seva composició podrà publicar-se al Perfil del contractant de la
fundació.
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6.- En els procediments de contractació on es constitueixi una mesa de contractació, la valoració de
la capacitat d’obrar i de la solvència econòmica i financera, tècnica o professional, i de les ofertes
presentades, es realitzarà per la mesa constituïda.

TÍTOL IV.- PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ I TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ

Article 24. Tipus de Procediment
Els Contractes regulats en aquestes IIC s’adjudiquen d’acord amb algun del procediments que es
detallen en aquest article, en funció del seu valor estimat o de la concurrència d’alguna
circumstància especial:
A. Contractes menors
En el cas dels contractes menors, és a dir, els de subministrament i serveis inferiors a 18.000€ i
d’obres inferiors a 50.000€, la durada del contracte no podrà excedir d’un any, sense que el
contracte pugui ser objecte de pròrroga.
Aquests contractes es podran adjudicar directament a qualsevol empresari amb facultat d’obrar, que
no incorri en prohibicions de contractar i tingui l’habilitació professional necessària per realitzar la
prestació.
La formalització dels contractes menors s’efectuarà amb la incorporació a l’expedient de la factura o
de les factures que obligatòriament han de lliurar els empresaris i professionals, que haurà de
contenir les dades i requisits que regula la normativa aplicable.
La tramitació de l’expedient només exigeix l’aprovació de la despesa, si s’escau, i la incorporació a
aquest de la factura corresponent.
En el contracte menor d’obres, s’hi ha d’afegir a més el pressupost de les obres, sense perjudici que
hagi d’haver-hi el corresponent projecte quan ho requereixin normes específiques. Igualment s’ha de
sol·licitar l’informe de supervisió del projecte quan el treball afecti l’estabilitat, seguretat o estanquitat
de l’obra.
Es publicarà en el perfil del contractant la informació relativa a la formalització dels contractes
menors.
B. Procediment sol·licitud d’ofertes
Aquest procediment serà aplicable als contractes de subministrament i serveis el valor estimat dels
quals se situï entre els imports iguals o superiors als 18.000€ i els inferiors als 50.000€.
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A l’empara de l’art. 191 del TRLCSP, els contractes per imports inferiors als 50.000€ estan exempts
de la publicitat que s’hi estableixi. En aquestes casos, sempre i quan no es tracti de contractes
menors, de conformitat amb l’establert a l’art.138 del TRLCSP, n’hi haurà prou amb la sol·licitud
d’oferta a les empreses considerades més adients per a realitzar les prestacions objecte del
contracte, de manera que es contrasti, mitjançant la concurrència d’almenys 5 ofertes (sempre que
això sigui possible), que l’adjudicació recaigui sobre l’oferta més profitosa econòmicament.
Addicionalment, és recomanable publicar, sempre que sigui possible, una ressenya de l’objecte del
contracte, dels seus requeriments mínims i condicions d’execució en el perfil del contractant de la
fundació, indicant la data límit que tenen les empreses per a presentar les seves ofertes.
No serà preceptiva la redacció de plecs, la previsió de criteris de valoració de les ofertes, l’exigència
formal d’acreditació de solvència per part de les empreses, ni la presentació d’oferta en sobres
tancats, a l’empara de l’art.191 del TRLCSP
Vençuda la data límit per a presentar ofertes, caldrà motivar en un informe elaborat per un tècnic o
per l’òrgan de contractació les raons que han determinat l’elecció d’una de les ofertes en detriment
de la resta. L’adjudicació es notificarà a tots els participants i es publicarà a perfil del contractant.
També serà objecte de publicació al perfil del contractant la informació relativa a la formalització del
contracte.

C. Sol·licitud pública d’ofertes (obert)
El procediment sol·licitud pública d’ofertes serà el procediment aplicable per a contractacions amb
valor estimat igual o superior a 50.000€:
•

Subministraments: de 50.000€ a inferior de 209.000€

•

Serveis: de 50.000€ a inferior de 209.000€

•

Obres: de 50.000€ a inferior de 5.225.000€

En el procediment de sol·licitud pública d’ofertes tot licitador interessat que reuneixi els requisits de
capacitat i solvència establerts al Plec de Característiques Bàsiques pot presentar una oferta,
quedant exclosa tota negociació dels termes, condicions i requisits del contracte amb els licitadors.
El procediment de sol·licitud pública d’ofertes s’ajusta als següents tràmits:
a) Petició del departament corresponent, exposant la necessitat, idoneïtat, característiques i
valor estimat de les prestacions objecte del contracte.
b) Elaboració dels Plecs de Característiques Bàsiques i de Prescripcions Tècniques, si
procedeix .
c) Aprovació de l’expedient de contractació i, en el seu cas, aprovació de la despesa.
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d) Anunci de licitació, on ha d’indicar-se que estan plenament accessibles els Plecs de
Característiques Bàsiques i de Prescripcions Tècniques, si procedeix, i altra documentació
necessària per a l’execució del contracte.
e) Presentació d’ofertes: els empresaris interessats presentaran les proposicions o ofertes amb
els requisits, terminis i condicions establertes en el Plec de Característiques Bàsiques i en
l’anunci.
f)

Obertura privada de la documentació administrativa (sobres A) i requeriment als licitadors
de l’esmena de defectes en el termini de 3 dies hàbils.

g) Obertura privada de les ofertes pel que respecta als criteris susceptibles d’un judici de valor
(sobres B).
h) Reunió per a decidir si els licitadors tenen la capacitat i solvència exigides i per a la
valoració de les ofertes pel que respecta als criteris susceptibles d’un judici de valor (sobres
B). A aquesta reunió han d’assistir els membres de la mesa de contractació o, en el seu
defecte, els tècnics designats per a la valoració de la capacitat i la solvència dels licitadors i
per a la valoració de les ofertes.
i)

Obertura pública de les ofertes pel que respecta als criteris avaluables de forma automàtica
(sobres C), la qual s’inicia amb la lectura de les puntuacions obtingudes pels licitadors en
els criteris susceptibles d’un judici de valor (sobre B). Les ofertes dels licitadors pel que
respecta als criteris avaluables de forma automàtica s’han de llegir públicament.

j)

Proposta d’adjudicació a l’oferta econòmicament més avantatjosa, la qual, sempre que sigui
possible, es realitzarà en el mateix acte d’obertura pública del sobre C.

k) Requeriment de documentació a l’empresa a favor de la qual recaigui la proposta
d’adjudicació.
l)

Resolució de l’adjudicació per l’òrgan de contractació a l’oferta econòmicament més
avantatjosa, circumstància que haurà de ser motivada en el corresponent informe per part
dels professionals que determini l’òrgan de contractació.

m) Publicació i notificació als licitadors de l’adjudicació motivada.
n) Publicació de la informació relativa a la formalització del contracte en el termini màxim de 30
dies.
Per raons d’economia processal, quan sigui possible, els tràmits previstos en els apartats h), i) i j)
s’unificaran en un sol acte, amb una fase prèvia interna (tràmit h)) i una altra fase posterior de
caràcter públic (tràmits i) i j)). Quan no sigui possible, es podrà realitzar algun dels tres tràmits per
separat.
En el procediment de sol·licitud pública d’ofertes l’anunci de licitació, els plecs, la resolució
d’adjudicació motivada i la informació relativa a la formalització del contracte han de ser objecte de
publicitat en el perfil del contractant de la fundació. Potestativament es podrà donar publicitat
addicional a l’anunci de licitació i a la formalització del contractes en diaris oficials, si a judici de
l’òrgan de contractació és convenient amb la finalitat de garantir una major concurrència.

D. Procediment negociat per causes especials
El procediment negociat és un procediment d’adjudicació on la fundació pot consultar i negociar les
condicions dels contractes amb diversos empresaris de la seva elecció, i selecciona l’oferta
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econòmicament més avantatjosa de forma justificada i d’acord amb els aspectes econòmics i tècnics
establerts en el Plec de Característiques Bàsiques.
En aquest procediment es necessari sol•licitar ofertes, com a mínim, a cinc empresaris capacitats
per a la realització de l’objecte del contracte, sempre que sigui possible.
Podrà aplicar-se el procediment negociat per causes especials per a contractes no subjectes a
regulació harmonitzada, en els casos següents:
1.

Quan no s’hagi presentat cap oferta en un procediment previ o cap oferta
adequada, sempre que no es modifiquin substancialment les condicions originals
del contracte.

2.

Únic licitador que pot realitzar la prestació objecte del contracte: per ser l’objectiu de
la contractació la creació d’una obra d’art o actuació artística única; per no existir
competència per raons tècniques; o per haver-se de protegir drets exclusius,
inclosos els drets de propietat intel·lectual o industrial. Només es podrà fer ús del
procediment negociat per les dues darreres causes quan no existeixi alternativa o
substitut raonable i quan l’absència de competència no sigui el resultat d’una
restricció artificial dels paràmetres de la contractació.

3.

Urgències imperioses, que amb caràcter excepcional i justificat, es puguin produir.

Per a poder fer ús del procediment negociat caldrà que concorri una de les causes referenciades,
sense que sigui possible recórrer a aquest tipus de procediment per raó de la quantia.
El procediment negociat s’ajusta als següents tràmits:
a)

Petició del departament corresponent, exposant la necessitat, idoneïtat, característiques
i valor estimat de les prestacions objecte del contracte.

b)

No és necessària l’elaboració de plecs, si bé l’objecte i els elements essencials del
contracte han d’estar ben definits i documentats en l’expedient i han de ser traslladats
als licitadors en règim d’igualtat en la corresponent invitació, indicant quina és la
informació que ha de contenir l’oferta dels licitadors, així com els aspectes de
negociació i els criteris de valoració de les ofertes. No obstant, si l’òrgan de contractació
ho considera convenient, pot elaborar els corresponents Plecs de Característiques
Bàsiques i de Prescripcions Tècniques, si s’escau.

c)

Aprovació de l’expedient i autorització, en el seu cas, de la despesa corresponent.

d)

Llevat que la causa que justifiqui l’ús del procediment negociat sigui l’existència d’un
únic licitador que pot realitzar la prestació objecte del contracte, la fundació publicarà
l’anunci en el Perfil del Contractant i invitarà a un mínim de cinc licitadors que
compleixin els criteris de capacitat, solvència econòmica i financera, i tècnica o
professional establerts, sempre que sigui possible. En el cas que no s’hagi presentat
cap oferta o cap oferta adequada en un procediment previ, la fundació enviarà
invitacions a tots els licitadors no exclosos en el procediment anterior.
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e)

Les invitacions s’han d’enviar simultàniament, per correu electrònic o altres mitjans per
escrit, a tots els empresaris escollits, assenyalant la data límit i lloc per a la presentació
de les ofertes, concretant quin és l’objecte del contracte, els seus elements essencials,
la informació que ha de contenir l’oferta dels licitadors, així com els aspectes de
negociació i els criteris de valoració de les ofertes o, si s’ha optat per elaborar plecs,
adjuntant-los o indicant el lloc on estaran a disposició dels candidats. Dins de
l’expedient de contractació ha de quedar acreditat l’enviament i recepció de les
invitacions, així com les ofertes rebudes i la valoració de les mateixes.

f)

Els empresaris seleccionats han de presentar les seves ofertes en les condicions i
termini indicats en la invitació.

g)

Rebudes les propostes o ofertes s’inicia el procés de negociació amb els licitadors,
vetllant que tots els licitadors rebin el mateix tracte. Es negociarà amb els diferents
licitadors els elements del contracte que s’hagin identificat com a aspectes de
negociació, sempre garantint la igualtat de tracte a tots els licitadors i respectant la
confidencialitat de les ofertes quan així ho sol·licitin els licitadors. En particular no pot
facilitar-se de forma discriminatòria informació que pugui donar avantatge a determinats
licitadors respecte la resta.

h)

Proposta d’adjudicació a l’oferta econòmicament més avantatjosa i

requeriment

i)

Resolució de l’adjudicació per l’òrgan de contractació a l’oferta econòmicament més

d’aportació de documentació a l’empresa a favor de la qual recaigui la proposta.
avantatjosa, circumstància que haurà de ser motivada en el corresponent informe per
part dels professionals que determini l’òrgan de contractació.
j)

Publicació i notificació als licitadors de l’adjudicació motivada.

k)

Publicació de la informació relativa a la formalització del contracte en el termini màxim
de 30 dies.

En el procediment negociat per causes especials la resolució d’adjudicació motivada i la informació
relativa a la formalització del contracte han de ser objecte de publicitat en el perfil del contractant de
la fundació. Potestativament es podrà donar publicitat addicional a aquesta informació en diaris
oficials, si á judici de l’òrgan de contractació és convenient amb la finalitat de garantir una major
concurrència.

E. Tècniques i instruments de racionalització de la contractació
Per a la tramitació dels procediments de contractació subjectes a les present IIC, es pot fer ús dels
diferents instruments i tècniques de racionalització de la contractació, tals com la tramitació d’acords
marc i els corresponents contractes derivats o l’ús de la subhasta electrònica, així com realitzar
contractacions conjuntes esporàdiques, o adherir-se a procediments tramitats per una central de
contractació.
En tot cas, i amb independència de quina sigui l’entitat que lideri el corresponent procediment de
contractació o acord marc, la fundació publicarà tant l’adjudicació com la informació relativa a la
formalització dels contractes resultants al seu perfil del contractant i, de forma potestativa, pot
publicar la informació sobre la formalització dels mateixos en diaris oficials.
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En el cas que sigui la fundació qui actuï com a òrgan de contractació, farà ús dels esmentats
instruments i tècniques aplicant els procediments que s’han enumerat al llarg del present article,
sempre que es tracti de contractes no subjectes a regulació harmonitzada.
F. Encàrrecs a mitjans propis personificats
La fundació pot encarregar determinades prestacions a entitats que tinguin la consideració de mitjà
propi personificat de la fundació, en els termes previstos a l’article 24.6 del TRLCSP i 12 de la DC. A
aquestes encomanes no els serà d’aplicació la normativa de contractació pública.
Igualment, la fundació podrà rebre encàrrecs de les entitats respecte de les quals ostenta la condició
de mitjà propi personificat, amb l’abast que determina la normativa d’aplicació i els estatuts de la
fundació. A aquestes encomanes tampoc els serà d’aplicació la normativa de contractació pública en
aplicació del previst a l’article 12.2 de la DC.

Article 25. Terminis de concurrència
1.- El termini de consulta i presentació d’ofertes es determinarà en cada cas al Plec de
Característiques Bàsiques i a l’anunci al perfil del contractant. En tot cas, caldrà establir un termini
suficient per garantir la concurrència, igualtat de tracte i no discriminació dels licitadors.
2.- En el procediment de sol·licitud pública d’ofertes i en el negociat per causes especials el termini
de presentació d’ofertes serà de com a mínim 15 dies naturals, excepte que l’òrgan de contractació
acrediti i justifiqui en l’expedient que existeix una situació d’urgència que exigeix reduir aquest
termini.

Article 26. Contingut mínim dels expedients de contractació
1.- Els contractes sotmesos a aquestes IIC estan precedits per la tramitació d’un expedient de
contractació, que està integrat pels documents esmentats en els articles corresponents a cadascun
dels procediments i en el qual es justificarà la necessitat o conveniència de les prestacions objecte
del contracte per a la satisfacció de les necessitats que han de ser ateses.
2.- L’expedient de contractació de contractes amb valor estimat igual o superior a 50.000 euros (IVA
no inclòs) ha de contenir, com a mínim, la següent informació:
a) Petició raonada, exposant la necessitat, idoneïtat, característiques i valor estimat del
contracte.
b) Pressupost del contracte.
c) El Plec de Característiques Bàsiques.
d) El Plec de Prescripcions Tècniques, si s’escau.
e) En els contractes d’obres, el projecte d’obres, així com aquells documents que resultin
necessaris.
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f)

Els restants documents que es detallen a l’article 24, apartats c) i d) de les presents IIC per
a cada tipus de procediment.

3.- Els expedients per a l’adjudicació de contractes de serveis i subministraments amb valor estimat
de 18.000 euros o més però menys de 50.000 euros, han de contenir, com a mínim, la següent
informació:
a) Petició raonada, exposant la necessitat, idoneïtat, característiques i valor estimat del
contracte.
b) Pressupost o pressupostos del contracte
c) Breu descripció de l’objecte del contracte, dels requeriments mínims de les ofertes i de les
obligacions de les parts.
d) Sol·licitud d’ofertes a un mínim de 5 empreses, sempre que sigui possible
e) Ofertes presentades per les empreses
f)

Informe justificatiu de l’elecció de la oferta seleccionada.

g) Contracte

4.- En els contractes en què no hi haig divisió per lots, s’haurà d’incloure a l’expedient un informe
que en justifiqui els motius, i fer-ho constar al Plecs de Característiques Bàsiques. En els Plecs de
Característiques Bàsiques es podrà establir un nombre màxim de lots als quals una mateixa
empresa pot licitar, o limitar el nombre de lots que es poden adjudicar a un únic licitador. En aquest
darrer cas, caldrà que s’estableixin els criteris per determinar per a quins i quants lots es pot limitar
l’adjudicació a una única empresa.
5.- Completat l’expedient de contractació, s’ha de dictar resolució motivada per l’òrgan de
contractació aprovant-lo i disposant l’obertura del procediment d’adjudicació. Abans de l’aprovació
de l’expedient o de manera simultània, l’òrgan de contractació ha d’haver aprovat la despesa.
6.- Caldrà afegir un informe de valoració tècnica dels professionals assistencials designats per la
direcció, quan per motius d’especificitat o complexitat tècnica en la compra del material o serveis
sigui recomanable.
7.- En els contractes menors serà suficient amb la incorporació a l’expedient de la documentació que
s’esmenta a l’article 24.a) de les presents IIC.

Article 27. Plec de Característiques Bàsiques
1.- En tot procediment de contractació, a excepció dels contractes amb valor estimat inferior a
50.000 euros i els negociats per causes especials, s’han de fixar prèviament en el Plec de
Característiques Bàsiques els pactes i condicions definidors dels drets i obligacions de les parts en
els seus aspectes jurídics, econòmics i, si s’escau, tècnics.
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2.- El Plec de Característiques Bàsiques ha d’establir els criteris d’adjudicació del contracte o els
aspectes econòmics i tècnics de negociació en el cas dels procediments negociats, podent concretar
si en algun d’ells s’exigeix una puntuació mínima per sota de la qual l’oferta serà exclosa.
3.- El Plec de Característiques Bàsiques s’aprova per l’òrgan de contractació.
4.- El Plec de Característiques Bàsiques ha de tenir com a mínim, el següent contingut:
a) La definició de l’objecte del contracte.
b) Les característiques bàsiques del contracte.
c) El pressupost de la licitació.
d) La duració del contracte i les seves pròrrogues, si s’escau
e) Els drets i obligacions específiques de les parts del contracte.
f)

Les condicions essencials de caràcter tècnic, jurídic i econòmic que regiran la
licitació i el contracte.

g) El procediment de contractació.
h) Els documents a presentar pels licitadors, així com la forma i contingut de les
proposicions.
i)

Les modalitats de recepció de les ofertes.

j)

Els criteris d’adjudicació i la seva ponderació.

k) Els aspectes econòmics i tècnics objecte de negociació en els procediments
negociats.
l)

El regim d’admissió de variants o alternatives.

m) Les garanties que hauran de constituir-se, si s’escau
n) La informació de les condicions de subrogació en els contractes de treball, si
s’escau.
o) El sistema de revisió de preus, si s’escau.
5.- Quan la naturalesa del contracte ho faci convenient, es poden redactar Plecs de Prescripcions
Tècniques de forma separada als Plecs de Característiques Bàsiques. Els Plecs de Prescripcions
Tècniques han d’estar elaborats pels tècnics de la fundació responsables del control de l’execució
del contracte o per altres tècnics especialistes, havent de contenir les especificacions tècniques
necessàries per a l’execució del contracte.
S’entendran

per

especificacions

tècniques

les

exigències

tècniques

que

defineixen

les

característiques requerides d’una obra, material, producte, subministrament o servei, i que permeten
caracteritzar-los objectivament de manera que s’adeqüin a la utilització determinada per la fundació.
Aquestes exigències tècniques poden incloure la qualitat, el rendiment, la seguretat o les
dimensions, així com els requisits aplicables al material, producte, subministrament o servei quant la
garantia de qualitat, terminologia, símbols, proves i mètodes de prova, envasat marcat i etiquetatge.

Article 28. Prohibicions d’impediments a la lliure concurrència
1.- Les prescripcions tècniques dels contractes han de permetre l’accés en condicions d’igualtat dels
licitadors i no poden tenir com a objecte la creació d’obstacles injustificats a la lliure competència
entre les empreses.
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2.- No poden establir-se prescripcions tècniques que esmentin productes d’una fabricació o
procedència determinats o procediments especials que tinguin per efecte afavorir o eliminar a
determinades empreses o productes, llevat que aquestes prescripcions tècniques resultin
indispensables per a la definició de l’objecte del contracte. En particular queda prohibida la
referència a marques, patents o tipus, o a un origen o procedència determinats. No obstant,
s’admetran aquestes referències acompanyades de la menció “o equivalent” quan no existeixi la
possibilitat de definir l’objecte del contracte a través de prescripcions tècniques suficientment
precises i intel·ligibles.

Article 29. Forma de presentació de la documentació en els procediments regulats en les
presents IIC
1.- Els licitadors hauran de presentar la seva documentació segons es determini al Plec de
Característiques Bàsiques.
2.-En els procediments de sol·licitud pública d’ofertes regulats en aquestes IIC, els licitadors han de
presentar la seva documentació i ofertes en tres sobres seguint els requisits i instruccions que es
detallin al Plec de Característiques Bàsiques. El sobre A contindrà la documentació referent a la
capacitat d’obrar, solvència i absència de concurrència de prohibicions de contractar del licitador, el
sobre B contindrà l’oferta pel que respecta als criteris susceptibles d’un judici de valor i el sobre C
contindrà l’oferta pel que respecta als criteris avaluables de forma automàtica.
3.- En la resta de procediments regulats en aquestes IIC, els empresaris han de presentar la
documentació pertinent relativa a la seva capacitat i solvència, així com l’oferta econòmica i tècnica,
si s’escau, en un únic sobre, excepte que s’estableixi una altra possibilitat en els corresponents
Plecs de Característiques Bàsiques o invitació, segons correspongui.
4.- Cap licitador pot presentar més d’una oferta, sense perjudici de la possibilitat o exigència de
presentar variants o millores, si així es preveu en el Plec de Característiques Bàsiques o en la
invitació i en l’anunci, si s’escau. Tampoc es pot subscriure cap oferta amb participació conjunta amb
altres licitadors si s’ha fet individualment, ni figurar en més d’una agrupació. La infracció per aquests
incompliments dona lloc a l’inadmissió de totes les ofertes que hagi subscrit.
5.- Les ofertes es poden presentar a les dependències de la fundació o al lloc indicat al Plec de
Característiques Bàsiques o a la invitació, sempre dins del termini d’admissió fixat. En cap cas i sota
cap circumstància es poden admetre les ofertes presentades fora de termini.

Article 30. Documentació acreditativa de la capacitat i solvència
1.- El sobre A per als procediments de sol·licitud pública d’ofertes o el sobre únic per al procediment
negociat per causes especials ha de contenir la documentació acreditativa de la capacitat i la
solvència i, en concret i com a mínim, la següent:
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a)

La documentació acreditativa de la capacitat jurídica del contractista i la seva
representació.

b)

La documentació acreditativa de la solvència econòmica, financera, tècnica o
professional i no estar incurs en prohibicions per a contractar.

c)

La documentació acreditativa d’estar al dia del compliment de les obligacions amb
l’Administració Tributària i Seguretat Social.

d)

Aquella altra que s’estableixi en el Plec de Característiques Bàsiques.

e)

En el cas de tractar-se d’una Unió Temporal d’Empreses, el compromís de la seva
constitució i la resta d’obligacions establertes a la Llei 3/2007 de 4 de juliol, de l’obra
pública en Catalunya, en els casos en que l’esmentada Llei sigui d’aplicació.

2.- En tots els procediments regulats per les presents IIC els licitadors podran optar perquè
l’aportació inicial de documentació que s’indiqui es substitueixi per una declaració responsable del
licitador en la que manifesti que compleix les condicions exigides per a contractar i detalli l’existència
de la documentació requerida, que ha ser original i degudament signada. En aquest cas, el licitador
a favor del que recaigui la proposta d’adjudicació ha d’aportar la documentació quan li sigui
requerida, sempre abans de procedir a l’adjudicació del contracte.
3.- En el supòsit que no s’aporti la documentació necessària en el termini establert per causes
imputables al contractista, la fundació pot anul·lar la proposta d’adjudicació, amb confiscació de les
garanties constituïdes per la licitació i amb la indemnització complementària de danys i perjudicis en
tot allò que superi el percentatge garantit.
4.- Així mateix, la falsedat o inexactitud de les dades indicades pel contractista o per qualsevol altre
licitador provoca l’exigència de les responsabilitats i indemnitzacions que del fet se’n deriven, amb
confiscació de la garantia inclosa. En el cas del contractista, provoca també l’anul·lació de
l’adjudicació. En aquests casos, la fundació pot adjudicar el contracte a la següent oferta
econòmicament més avantatjosa, sempre que el contracte no s’hagués arribat a adjudicar.

Article 31. Forma de presentació de les proposicions tècniques i econòmiques
1.- En el procediment de sol·licitud pública d’ofertes les proposicions dels interessats són secretes
respecte a la resta de licitadors fins el moment de la seva obertura, havent-se de presentar per
escrit, complint els requisits i condicions que s’estableixin en els Plecs de Característiques Bàsiques
i de Prescripcions Tècniques, si s’escau.
2.- En el procediment de sol·licitud pública d’ofertes els licitadors han de presentar la documentació
que fa referència a l’oferta en dos sobres separats: el sobre B contindrà l’oferta pel que respecta als
criteris susceptibles d’un judici de valor i el sobre C contindrà l’oferta pel que respecta als criteris
avaluables de forma automàtica.
3.- La proposició econòmica i l’oferta pel que respecta als restants criteris avaluables de forma
automàtica s’han de presentar segons el model establert en el Plec de Característiques Bàsiques, si
s’escau.
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4.- Quan en l’oferta econòmica existeixi discrepància entre l’import indicat en números i l’indicat en
lletres, ha de prevaler l’import indicat amb lletres, llevat error manifest. En el supòsit que l’oferta
econòmica no especifiqui res en relació a l’Impost sobre el Valor Afegit, s’entén que en l’oferta
econòmica no està inclòs l’IVA.
5.- L’oferta econòmica pot ser objecte d’aclariments quan el preu ofert vingui referit en una fórmula,
equació o similar, respectant sempre el principi d’igualtat de tracte i no discriminació dels licitadors
que, en cap cas, poden modificar l’oferta presentada. Si la fundació considera que l’oferta ha de ser
aclarida, pot sol·licitar aclariments respectant en tot cas els esmentats principis, sense que en cap
cas es pugui modificar o ampliar l’oferta inicial.
6.-. Pel que fa a l’oferta tècnica presentada, la fundació podrà sol•licitar aclariments, respectant en
tot cas el principi d’igualtat de tracte i no discriminació dels licitadors que, en cap cas, podran
modificar-la o ampliar-la.

Article 32. Obertura de les ofertes i valoració de les proposicions
1.- En el procediment de sol·licitud pública d’ofertes es realitzarà una obertura pública de les ofertes
pel que respecta als criteris avaluables de forma automàtica (sobres C), excepte que l’òrgan de
contractació decideixi de forma motivada no fer-la.
2.- Si alguna proposició no guardés concordança amb la documentació examinada i admesa,
excedís del pressupost base de licitació, variés substancialment el model establert, o comportés
error manifest en l’import de la proposició, o existís reconeixement per part del licitador de que conté
error o inconsistència que la facin inviable, serà rebutjada mitjançant una resolució motivada.

Article 33. Aplicació dels criteris d’adjudicació
1.- Els criteris en els que es basarà l’adjudicació dels contractes subjectes a les presents IIC, a títol
enunciatiu però no limitatiu, seran els següents:
a) Exclusivament el preu ofert. S’atorgarà la puntuació màxima al preu més baix.
b) A la resta de supòsits, per determinar l’oferta econòmicament més avantatjosa s’utilitzarà el
preu i els criteris vinculats amb l’objecte del contracte com la qualitat o els seus
mecanismes de control, el valor tècnic de l’oferta, la possibilitat de recanvis, les
característiques estètiques i funcionals, les característiques mediambientals, el cost de
funcionament, la rendibilitat, el servei postvenda i assistència tècnica, els terminis de
lliurament o altres similars, així com la qualificació i experiència del personal encarregat
d’executar el contracte.
c) L’òrgan de contractació podrà establir un sistema de valoració de les proposicions pel qual
s’estableixi un preu fix, respecte dels quals els licitadors no puguin presentar una baixa
econòmica, i competeixin només en funció de criteris de qualitat. En la valoració d’aquests

22

criteris de qualitat s’haurà de donar preponderància, sempre que sigui possible, als
valorables mitjançant fórmules.
2.- Els criteris de valoració han de servir per a identificar l’oferta més avantatjosa, que es
determinarà sobre la base del preu o cost, atenent a la relació cost-eficàcia, com pot ser el càlcul del
cicle de vida, i pot incloure la millor relació qualitat-preu. Els criteris de valoració han de tenir relació
amb l’objecte del contracte.
3.- La millor relació qualitat-preu s’avaluarà en funció de criteris que incloguin aspectes qualitatius,
mediambientals i/o socials vinculats a l’objecte del contracte, en qualsevol dels seus aspectes i en
qualsevol etapa del seu cicle de vida. En cap cas es podran utilitzar com a criteris d’adjudicació els
que estiguin relacionats amb la solvència econòmica i tècnica i professional del licitador.
3.- Els criteris d’adjudicació i la seva ponderació, en el seu cas, es determinaran per l’òrgan de
contractació i es detallaran, necessàriament, al Plec de de Característiques Bàsiques, o en el
document equivalent en el cas del negociat per causes especials, podent-se també publicar a
l’anunci i al Perfil del contractant, si s’escau.
4.- Quan es prengui en consideració més d’un criteri d’adjudicació, caldrà que els Plecs de
Característiques Bàsiques estableixin la ponderació relativa atribuïda a cada un d’ells, que podrà
expressar-se fixant una banda de valors amb una amplitud adequada. Si per raons justificades no és
possible la ponderació dels criteris escollits, aquests s’anomenaran per ordre decreixent en
importància.
5- Un cop identificada l’oferta econòmicament més avantatjosa, es requerirà a l’empresa que l’hagi
presentat per tal que, dins el termini que fixi el propi òrgan de contractació, aporti les certificacions
relatives al compliment de les obligacions tributàries i de seguretat social que expediran els òrgans
competents, així com l’alta i el darrer rebut de l’Impost sobre Activitats Econòmiques juntament amb
una declaració responsable comprensiva de que no ha cursat baixa en aquest impost, i que acrediti
la constitució de la garantia definitiva, si s’escau. A més, en cas d’haver-se substituït per una
declaració responsable l’aportació de documentació personal en la fase de presentació de
propostes, un cop rebut aquest requeriment el licitador haurà d’acreditar la possessió i validesa
d’aquesta documentació. L’aportació de dita documentació per part del licitador requerit és condició
imprescindible per a l’adjudicació del contracte. En cas de no aportar el licitador la documentació
requerida dins del termini fixat, l’òrgan de contractació farà el requeriment d’aportació de
documentació a l’empresa que hagi presentat la segona oferta més avantatjosa, i així
successivament.

Article 34. Adjudicació
1.- En els procediments d’adjudicació on el criteri sigui únicament el preu ofert, l’adjudicació caldrà
realitzar-la en el termini màxim d’un mes, llevat que en el Plec de Característiques Bàsiques se
n’estableixi, motivadament, un altre de superior, a comptar des del dia següent de la data de
finalització de recepció de les ofertes.
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2.- En els procediments on es valori l’oferta amb més d’un criteri o només amb un criteri però que no
sigui avaluable mitjançant fórmules, l’òrgan de contractació adjudicarà el contracte en el termini
màxim de quatre mesos, llevat que en el Plec de Característiques Bàsiques se n’estableixi,
motivadament, un altre de superior, a comptar des del dia següent de la data de finalització de
recepció de les ofertes.
3.- Transcorreguts els terminis assenyalats per l’adjudicació sense que s’hagi dictat l’acord
d’adjudicació, els licitadors tindran dret a retirar la seva proposta i a que se’ls retorni o cancel·li la
garantia constituïda, sense cap mena d’indemnització. No obstant, l’òrgan de contractació podrà
sol·licitar als licitadors que mantinguin la seva oferta per un termini superior, prèvia comunicació als
licitadors i publicació al Perfil de contractant, mantenint-se la licitació amb aquells licitadors que
acceptin la pròrroga.
4.- L’òrgan de contractació de l’entitat resoldrà sobre l’adjudicació, tenint, alternativament, la facultat
d’adjudicar el contracte a la proposició globalment més avantatjosa o declarar desert el procediment.
5.- La resolució d’adjudicació del contracte haurà de ser motivada en referència als criteris
d’adjudicació que figurin en el Plec de Característiques Bàsiques, haurà d’especificar els motius pels
que rebutja una candidatura o oferta i les característiques i avantatges de l’oferta seleccionada,
incorporant la indicació de les puntuacions, totals i parcials, obtingudes per totes les empreses
admeses, en cada un dels criteris d’adjudicació, i es notificarà a tots els licitadors. Es considerarà
motivació suficient si a la resolució de l’adjudicació l’òrgan de contractació accepta i assumeix el
contingut de l’informe tècnic de valoració.
6.- Si l’òrgan de contractació s’aparta de la proposta d’adjudicació caldrà que justifiqui els motius de
la resolució.
7.- L’òrgan de contractació podrà deixar sense efecte el procediment de contractació, quan concorrin
circumstàncies de caràcter fàctic o jurídic que, de manera lògica i raonable, ho justifiquin podent
igualment desistir o renunciar al procediment per motius degudament motivats a l’expedient.
8.- El resultat de l’adjudicació es notificarà motivadament en el termini màxim de 10 dies al licitador
adjudicatari i a la resta de licitadors, publicant-se al Perfil del contractant en el mateix termini.
9.- A efectes merament informatius, sense que tinguin cap transcendència jurídica, les adjudicacions
també es podran publicar a la premsa diària escrita i al Diari Oficial de la Unió Europea o altres
Diaris oficials, si així ho decideix l’òrgan de contractació de l’entitat.

Article 35. Efectes de l’adjudicació
1.- Els contractes es perfeccionen a la signatura del document contractual corresponent, qualsevol
que sigui el procediment o la forma d’adjudicació utilitzada.
2.- Els licitadors no adjudicataris tenen dret, en el termini màxim de 10 dies des de la notificació de
l’adjudicació, a sol·licitar per escrit a l’òrgan de contractació el motius pels quals la seva candidatura
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ha estat rebutjada, no seleccionada o no adjudicada. A tal efecte, l’òrgan de contractació, en el
termini màxim de 20 dies a comptar des de la sol·licitud, haurà de posar en coneixement del licitador
que li hagi sol·licitat els motius pels quals la candidatura ha esta rebutjada, no seleccionada o no
adjudicada.

Article 36. Constitució garanties definitives
1.- El Plec de Característiques Bàsiques podrà establir la constitució de garanties definitives amb
caràcter previ a la formalització del contracte. El seu import i forma s’establirà en el Plec. Serà
possible establir l’opció de retenció del preu.
2.- Les garanties quedaran afectades al compliment del contracte per part del contractista fins al
moment de la finalització del termini de garantia que es reguli en el contracte i, en particular, al
pagament de les penalitats que s’imposin, així com per la reparació dels possibles danys i perjudicis
ocasionats pel contractista durant l’execució del contracte.
3.- Les garanties es podran constituir en qualsevol de les formes establertes al Plec de
Característiques Bàsiques.

TÍTOL V.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Article 37. Formalització del contracte
1.- El contracte s’haurà de formalitzar per escrit, mitjançant document privat i es signarà per les parts
en el termini màxim de 30 dies a comptar des de la data de notificació de l’adjudicació i prèvia
aportació de la documentació requerida per l’òrgan de contractació.
2.- En el supòsit que l’adjudicatari no atengués el requeriment de la fundació, no complís els
requisits per a la celebració del contracte o impedís que es formalitzés en el termini assenyalat,
l’entitat entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta i podrà adjudicar al contracte a la següent
oferta econòmicament més avantatjosa. En aquest supòsit es podrà confisca la garantia i l’entitat
podrà exigir la indemnització pels danys i perjudicis causats. En aquests casos, la fundació podrà
adjudicar el contracte a la següent oferta econòmicament més avantatjosa.

Article 38. Remissió a òrgans o Registres públics
En tot cas, l’entitat procedirà a comunicar els contractes que formalitzi als Registres Públics que
corresponguin i restants organismes de control, de conformitat amb el què estableix el TRLCSP.
També es comunicarà la informació relativa a les pròrrogues i modificacions del contractes
formalitzats.
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Article 39. Transparència
En la tramitació dels procediments regulats per les presents instruccions es garantirà l’aplicació
estricta de la normativa reguladora de Transparència i Bon Govern que sigui d’aplicació a la
fundació.

TÍTOL V.- EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Article 40. Modificació del contracte
1.- Una vegada perfeccionat el contracte i en compliment de l’art. 105 i següents del TRLCSP, l’òrgan
de contractació només podrà introduir modificacions per raons d’interès públic i per a atendre a
causes imprevistes, les quals han de quedar degudament justificades en l’expedient, segons allò
previst en el Plec de Característiques Bàsiques, a efectes de delimitar de forma clara, precisa i
inequívoca les condicions en les que es podrà realitzar la modificació del contracte, així com la
definició dels supòsits i l’abast econòmic de la mateixa.
2.- Segons disposa l’article 72 de la DC, s’hauran de tramitar com a modificació del contracte les
següents:
-

Les prestacions addicionals que únicament pugui portar a terme el contractista per raons
econòmiques o tècniques o perquè una nova adjudicació pugui generar inconvenients
significatius o un augment substancial de costos per a la fundació, amb un límit màxim global
del 50% del valor inicial del contracte.

-

La cessió del contracte, en cas que s’admeti als plecs.

-

L’eventual successió en la persona del contractista, per fusió, absorció, escissió, aportació o
transmissió d’empresa o branca d’activitat.

-

En cas que s’admeti en els plecs la revisió de preus d’acord amb la legislació vigent, s’haurà de
tramitar com una modificació de contracte.

3.- També es podran realitzar modificacions no previstes en els plecs, en els casos que preveu l’article
107 del TRLCSP. En aquests casos la necessitat de modificació necessàriament s’ha de derivar de
circumstàncies que un poder adjudicador diligent no hagués pogut preveure, segons disposa l’article
72 de la DC.
4.- No obstant això, no es podrà realitzar la modificació del contracte quan la seva finalitat sigui:
-

Addicionar prestacions complementaries a les inicialment contractades.

-

Ampliar l’objecte del contracte a fi que pugui complir noves finalitats no contractades en la
documentació preparatòria del mateix.

-

Incorporar una prestació susceptible d’utilització o aprofitament independent
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-

Alterar la naturalesa global del contracte.

5.- Es considera que una modificació del contracte és substancial quan tingui com a resultat un
contracte materialment diferent al que es va subscriure i quan es doni alguna de les condicions
següents: que la modificació introdueixi condicions que, en cas d'haver figurat en el procediment de
contractació inicial, haurien permès la selecció de candidats diferents dels seleccionats inicialment o
l'acceptació d'una oferta diferent a l'acceptada inicialment o haurien atret a més participants en el
procediment de contractació; que la modificació alteri l'equilibri econòmic del contracte en benefici
del contractista d'una manera no prevista al contracte inicial; que la modificació ampliï de forma
important l'àmbit del contracte; i que l’empresa contractista sigui substituïda en circumstàncies
diferents de les previstes en aquesta clàusula.
6.-Les modificacions dels contractes que es derivin de prestacions addicionals o de circumstàncies
imprevistes, s’hauran de publicar al perfil del contractant en el termini màxim de 30 dies a comptar
de la formalització de la modificació i, a més s’actualitzarà aquesta informació en el Registre Públic
de Contractes.

Article 41. Execució del contracte
1.- L’òrgan de contractació i/o, si s’escau, la persona designada com a responsable del contracte,
vetllaran perquè l’execució del contracte sigui correcta i doni ple compliment al previst en els plecs
que regeixen la licitació, en el contracte, en l’oferta del contractista i en la normativa vigent.
2.- En el cas d’haver-se previst en els plecs sancions i penalitats per incompliment o compliment
defectuós del contracte, aquestes hauran de ser aplicades quan correspongui. Igualment, es
resoldrà el contracte quan concorri una de les causes de resolució contractuals previstes en els
plecs o en el contracte.
3.- Quan el contractista o el seu personal causin danys, com a conseqüència de l’execució del
contracte causin danys i perjudicis a la fundació, aquesta exigirà el seu rescabalament.
4.- En el cas que l’òrgan de contractació decideixi prorrogar un contracte per haver realitzar el
responsable del contracte un informe en aquest sentit i per estar prevista aquesta possibilitat en els
plecs, les parts formalitzaran el corresponent document de pròrroga. En el perfil del contractant es
publicarà la informació relativa a la pròrroga del contracte en el termini màxim de 30 dies a comptar
des de la seva formalització i, a més s’actualitzarà aquesta informació en el Registre Públic de
Contractes.
5.- Quan finalitzi la prestació objecte del contracte es documentarà la seva recepció per part del
responsable del contracte, indicant si aquesta és total o si es tracta d’una recepció amb reserves. A
partir de la data de la recepció s’iniciarà el període garantia, si s’escau. Així mateix, es realitzarà un
informe final de valoració del contracte i es procedirà a l’extinció del mateix en el Registre Públic de
Contractes.
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Disposició Final Única
Les modificacions del TRLCSP, o de la restant normativa aplicable, realitzades per una disposició
legal nacional o comunitària que afectin a aquestes IIC, quedaran incorporades a les mateixes.
En tot cas, les presents Instruccions han de ser interpretades a la llum del previst a la DC.

DILIGÈNCIA. S’estén per a fer constar que el present document es correspon fidelment amb les
Instruccions Internes de Contractació aprovades per la sessió del patronat de la FUNDACIÓ
PRIVADA SALUT DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME en sessió de ............. de 2016.
El secretari del patronat, el Sr. ....................
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