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QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ 
 

PLEC DE CLAUSULES PARTICULARS 
 
 

A.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 118.000 EUROS (IVA exclòs) 
 
B.- PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ:118.000 EUROS (IVA exclòs), import que es e desglossa en els següents 
imports:  
 

LOT DESCRIPCIÓ UNITATS Import IVA exclòs  

SM01 Citometre 1 
                    
            80.00,00   €  

SM02 Separador magnètic de partícules  1 
                      
            38.000,00  €  

 
 
C.- DIVISIÓ EN LOTS: NO 
 
D.- TERMINI D’EXECUCIÓ:  
  
E.- GARANTIA PROVISIONAL: NO 
 
F.- GARANTIA DEFINITIVA: NO 
 
G.- CAPACITAT I SOLVÈNCIA: Veure  CLÀUSULA 5 del Plec.  
 
H.- PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS: La fixada a la invitació  i publicada al perfil de contractant. 
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PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS 
 
CONTRACTE: Subministrament 
TRAMITACIÓ: Ordinària 
PROCEDIMENT: Negociat amb publicitat al DOGC 
 

 
 
 
Codi de 
contracte 

 
 
 
IJC/SM 01/2011 

   
 
Contracte de subministrament, instal·lació i posada en marxa 
d’un citometre i un separador magnètic de partícules per l’ 
Institut Josep Carreras 
 

 
 
 
 
CLÀUSULA 1.- OBJECTE I RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE 
 
 
1. L'objecte d'aquest Plec de clàusules particulars és l’establiment de les condicions jurídiques i 
tècniques que regiran en l'adjudicació, per part de la Fundació Institut Josep Carreras del contracte 
de subministrament d’un citometre i un separador magnètic de partícules per l’ Institut Josep 
Carreras. 
 
La prestació objecte de contractació es fracciona en els lots que a continuació es detallen, 
constituint l’objecte de cadascun d’ells una unitat funcional susceptible d’adjudicació i 
contractació independent 
 
 

LOT DESCRIPCIÓ UNITATS Import IVA exclòs  

SM01 Citometre 1 
                    
            80.00,00   €  

SM02 Separador magnètic de partícules  1 
                      
            38.000,00  €  

 
 
Les empreses interessades en participar en el present procediment de contractació podran 
presentar proposicions per un, o per tots els lots 
 
L’adjudicatari/els adjudicataris resta/resten obligats a executar les prestacions de referència, 
d’acord amb les condicions que es determinen en el present Plec de Clàusules Particulars, al Plec 
Tècnic i en el Contracte Tipus  
2. L’ Institut Josep Carreras està subjecta a les disposicions de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de 
2007, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP) relatives a la contractació no 
harmonitzada que com poder adjudicador que no té el caràcter d’Administració Pública li són 
aplicables, així com a les Instruccions Internes de Contractació de l’Institut Josep Carreras.  
 
3. D’acord amb l’article 20.1 de la LCSP i atenent a la naturalesa jurídica d’aquesta fundació, la 
contractació que serveix de base a aquest plec té caràcter privat, quedant subjecte, per tant, al 
dret privat, regint-se per aquest Plec i documentació annexa, i en tot allò no previst, per la 
legislació civil i mercantil aplicable.  
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4. Per resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir en la interpretació, efectes, compliment i 
extinció del Contracte, les parts es sotmetran a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals 
de la ciutat de Barcelona, amb renúncia de qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls. 
 
5. El present Plec de Clàusules Particulars, els seus Annexes, així com tots els documents 
referents a la prestació objecte del present procediment de contractació, revestiran caràcter 
contractual. El contracte s’ajustarà al contingut del present Plec, les clàusules del qual es 
consideraran part integrant del respectiu contracte. 
 
6. La presentació de la proposició implica l’acceptació incondicionada pels licitadors del 
contingut del present Plec i de la totalitat de la documentació que conforma el present 
procediment de contractació, sense cap excepció o reserva. 
 
7. El desconeixement dels termes de qualsevol document que revesteixi el caràcter de contractual, 
no eximirà l’adjudicatari de l’obligació de complir-los. 
 
 
CLÀUSULA 2.-  VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, PRESSUPOST DE LICITACIÓ I PREU 
DEL CONTRACTE. 
 
1. El valor estimat del contracte, a efectes de determinar el procediment d’adjudicació, la publicitat 
i la competència de l’Òrgan de Contractació, és el que figura a l’apartat A del quadre de 
característiques i no inclou l’Impost sobre el Valor Afegit. 
 
Aquest valor estimat del contracte s’ha calculat d’acord amb l’article 76 de la LCSP i les 
Instruccions Internes de Contractació de l’Institut Josep Carreras.  
 
2. El pressupost previst per a la present contractació ascendeix a la quantitat de CENT DIVUIT 
MIL EUROS (118.000 Euros) (IVA exclòs), tal com consta expressat a l’apartat B del Quadre-
Resum de característiques, desglossat de la manera següent:  
 
  

LOT DESCRIPCIÓ UNITATS Import IVA exclòs  

SM01 Citometre 1 
                    
            80.00,00   €  

SM02 Separador magnètic de partícules  1 
                      
            38.000,00  €  

 
 
El pressupost indicat per cadascun dels lots és el preu màxim que poden ofertar les empreses 
que participen en el procediment de contractació, quedant, en conseqüència, excloses aquelles 
ofertes que presentin una proposició amb un import superior a l’indicat. 
El pressupost de licitació indicat per a cadascun dels lots inclou tots els factors de valoració i les 
despeses que, segons els documents contractuals i la legislació vigent corren per compte de 
l’adjudicatari, a excepció de l’Impost sobre el Valor Afegit. 
 
 3. El preu del contracte que es formalitzi per a cadascun dels lots serà aquell al que ascendeixi 
l’adjudicació, indicant així mateix, com a partida independent, l’Impost Sobre el Valor Afegit que ha 
de suportar l’Institut Josep Carreras. 
 
L’import d’adjudicació en cap cas superarà el pressupost de licitació total i/o el pressupost de 
licitació indicat per a cadascun dels lots. 
 
Es fa constar que es disposa de crèdit suficient per atendre les obligacions econòmiques que es 
deriven per aquesta Fundació del compliment del contracte objecte del present procediment de 
contractació. 
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CLÀUSULA 3.- LLOC I TERMINI DE LLIURAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN 
FUNCIONAMENT DE L’EQUIPAMENT.  
 
1. L’adjudicatari de cadascun dels lots restarà obligat a lliurar i instal·lar l’equipament objecte del 
contracte al Campus Clínic ubicat a les dependencies de l’ Hospital Clínic de Barcelona , d’acord 
amb allò previst en el Plec de Prescripcions Tècniques.  
 
2. El termini màxim de lliurament, instal.lació i posada en marxa de l’equipament ha de ser de 20 
dies naturals a comptar a partir de la data de formalització del present contracte. 
 
 
CLÀUSULA 4.- NECESSITAT IDONEÏTAT DEL CONTRACTE. PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE. DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ A LES 
EMPRESES.  
 
 
1. La necessitat i idoneïtat del contracte: El citometre es necessita per tal d’identificar les diferents 
poblacions cel·lulars en sang perifèrica i medul·la ossea tant en condicions normals com activades 
per diferents agents en funció de l’estudi que s’estigui portant a terme. I el separador magnètic de 
partícules es necessari en la recerca hematològica per tal d’enriquir poblacions cel·lulars 
sanguínies i de medul·la ossea per la seva posterior extracció de RNA, cultiu cel·lular, 
transplantament en models murins o modificació genètica. 
 
La idoneïtat de l’equipament ve donada per la necessitat d’utilitzar diferents marcadors als mateix 
temps per això es necessari que el citometre disposi de tres làsers. Així com la total automatització 
i disseny compacte del separador magnètic de partícules per tal de poder-ho integrar en la cabina 
d’esterilització. 
 
2. El present contracte s’adjudicarà pel procediment negociat previst a l’article 18, 25 i 26 de les  
Instruccions Internes de Contractació de l’Institut Josep Carreras i amb allò que disposa el present 
Plec. 
 
3. D’acord amb les Instruccions Internes de Contractació la present contractació es publicarà 
mitjançant anunci a la pàgina web www.fcarreras.org i al DOGC ja que  el Perfil contractant de la 
entitat encara no estigui disponible. 
 
4. L’òrgan de contractació convidarà almenys a tres empreses capacitades per executar el 
contracte amb les quals negociarà els aspectes tècnics i econòmics indicats en el present 
Plec i en el Plec de Prescripcions Tècniques, si bé tots aquells altres empresaris o 
professionals capacitats que es trobin interessats en participar i que no hagin estat 
convidats expressament podran presentar les seves ofertes dins el termini indicat a 
l’anunci. 
 
Des del dia de la publicació de l'anunci en el Perfil de Contractant les empreses convidades i la 
resta d’empreses interessades podran obtenir a la web esmentada la següent documentació:  
 
- El Plec de Clàusules Particulars 
- El Plec de Prescripcions Tècniques 
- El Contracte tipus 
 
5. Es designa com a responsable del Contracte al Dr. Evarist Feliu, en qualitat de president de la 
Comissió Delegada. 
 
CLÀUSULA 5.- CONDICIONS DE CAPACITAT I SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES QUE 
PARTICIPIN EN EL PRESENT PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ. 
 
1.- Només podran ésser convidades i participar en el present procediment de contractació les 
persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, que 

http://www.fcarreras.org/


 
 

6  

 

 

no incorrin en cap de les circumstàncies que l’article 49.1 LCSP declara com a motius de prohibició 
de contractar, i que acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 
 
La forma d’acreditar la personalitat jurídica i la capacitat d’obrar, serà mitjançant la presentació de 
la documentació que s’estableix a la Clàusula 7 del present Plec. 
 
2.- Les empreses que participin en el present procediment de contractació hauran 
d’acreditar que la seva finalitat o activitat té relació directa amb l’objecte del contracte i així 
haurà de resultar dels seus respectius estatuts o regles fundacionals.  
 
Així mateix, s’haurà de comptar amb l’habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, 
sigui exigible per a la realització de l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte. 
 
3.- De conformitat amb la LCSP es podrà acreditar la solvència basant-se en la solvència i mitjans 
d’altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles existents, sempre que 
demostri que, per l’execució del contracte, disposa efectivament d’aquests mitjans. 
 
4.- En cas d’empreses estrangeres no comunitàries s’haurà de complir, a més, amb els requisits 
establerts a l’article 61.3 de la LCSP. 
 
5.-Aquesta entitat pot contractar amb unions d’empresaris o agrupacions que es constitueixin 
temporalment a l’efecte. Aquesta participació s’instrumentalitzarà, a la fase de presentació de 
l’oferta, mitjançant l’aportació d’un document privat en el que es manifesti la voluntat de 
concurrència conjunta, indicant els noms i circumstàncies dels que la constitueixen, la participació 
de cadascun d’ells i designant un representant o apoderat únic amb poders bastants 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 en altres aspectes, assumint el compromís de 
constituir-se formalment en el cas de resultar adjudicataris. No serà necessària la formalització en 
escriptura pública fins que s’hagi efectuat l’adjudicació al seu favor. 
 
Aquests empresaris quedaran obligats solidàriament davant l’IJC. 
 
6.- No poden concórrer en el present procediment de contractació les empreses o empresaris que 
haguessin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques relatives al contracte, atès 
que podria provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar un tractament de privilegi en 
relació a la resta de les empreses. 
 
 
CLÀUSULA 6- TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES 
 
1. Els licitadors hauran de presentar les proposicions referides a un o a la totalitat dels lots 
determinats en el present procediment de contractació. En qualsevol cas, les proposicions 
es confeccionaran i presentaran de forma separada per a cadascun dels lots. 
 
Les ofertes, acompanyades de la documentació exigida a la invitació i a les clàusules d’aquest 
plec, han de presentar-se fins el dia i hora que s'indiqui a la carta d’invitació o en el Perfil de 
contractant a les dependències de l’ Institut Josep Carreras al Carrer Muntaner 383, 3on. 2a. 
08021 Barcelona o enviar per correu dins del termini d’admissió.  
 
En cas que les ofertes es trametin per correu dins del termini atorgat a l’efecte, les empreses 
hauran de justificar que la data i l’hora d’imposició de la tramesa a l’Oficina de Correus són, com a 
màxim, les assenyalades en l’anunci i anunciar-les a l’ IJC mitjançant telegrama, telefax o correu 
electrònic que l’entitat haurà de rebre el mateix dia de la finalització del termini de presentació de 
les ofertes. La comunicació a l’ IJC per correu electrònic només serà vàlida si existeix constància 
de la transmissió i recepció, de les seves dates i del contingut íntegre de les comunicacions i si 
identifica fidedignament al remitent i al destinatari. Sense la concurrència d’aquests requisits, 
l’oferta no serà admesa. En el cas que després de 10 dies naturals des de la finalització del termini 
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de presentació de les ofertes no s’hagués rebut a l’entitat la proposició enviada per correu, 
aquesta no serà admesa en cap cas. 
 
Les ofertes presentades fora del termini establert a la invitació o en el Perfil de Contractant 
no seran admeses sota cap concepte ni en cap circumstància. 
 
2. Les empreses han d’assenyalar en el moment de presentar llurs propostes un domicili, 
un telèfon, un fax i una adreça de correu electrònic per a les comunicacions i relacions que 
en general es derivin del present procediment de contractació.  
 
3 . Segons indicat, les empreses interessades podran presentar proposicions per un, varis o per la 
totalitat dels lots determinats al present procediment de contractació especificant, en cada cas, a 
quin lot correspon l’oferta. No podrà presentar-se més d’una proposició per cada lot, ni tampoc 
subscriure’s proposicions en participació conjunta amb altres empreses si ja ho ha fet 
individualment, ni figurar en més d’una d’aquestes agrupacions. La infracció de la prohibició a la 
que es fa referència en aquest paràgraf donarà lloc a la inadmissió de totes les proposicions 
presentades. 
  
4. Les ofertes hauran de tenir una validesa mínima de 2 mesos a comptar a partir de la data de 
finalització per la presentació de les ofertes. Transcorregut aquest termini sense que l’Òrgan de 
Contractació hagi acordat l'adjudicació del contracte o la resolució del procediment en un altre 
sentit, les empreses convidades que haguessin presentat les seves ofertes tindran dret a retirar la 
seva proposició. Les proposicions que no siguin retirades s'entendran vàlides i vinculants a tots els 
efectes previstos a aquest Plec. 
 
 
CLÀUSULA 7- CONTINGUT DE LES OFERTES  
 
Les proposicions es confeccionaran i presentaran per a cadascun dels lots, de forma 
separada, constant cadascuna d’elles (cadascun dels lots) de  DOS sobres: 
 

- El sobre núm. 1 contindrà la documentació relativa a la capacitat i solvència de 
les empreses convidades i documentació addicional de caràcter general; 

 
- El sobre núm. 2 contindrà la proposta tècnica i l’oferta econòmica. 

 
Els sobres hauran d’estar tancats, identificats, en l’exterior, amb indicació del procediment i 
Lot al qual es concorre, amb les dades de l’empresa i firmats pel licitador o persona que el 
representi. S’indicarà així mateix un número de telèfon i de fax i direcció de correu 
electrònic, 
 
La inclusió en el sobre 1) de documentació que s’hagi d’incloure en el sobre 2) o viceversa, 
comportarà l’exclusió de l’empresa per vulneració del secret de les proposicions tècniques 
i econòmiques fins el moment de la seva apertura.  
 
 
7.1 Sobre núm. 1: Documentació general  

 
SOBRE 1) - (tancat) 

Títol: Documentació General –  “Subministrament ,instal·lació i posada en marxa d’un 
citometre i un separador magnètic de partícules per l’ Institut Josep Carreras”  
 
 
Els sobres que es presentin per a cadascun dels lots contindrà la documentació que 
seguidament es relaciona:  
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A) Declaració responsable de l’empresari convidat expressament o interessat en el contracte 
manifestant: 
 
1) Que ostenta la capacitat necessària per contractar amb l’entitat atenent l’objecte contractual i 
que no incorre en cap causa de prohibició per contractar de les establertes a l’article 49.1 de la 
LCSP,  
 
2) Que ostenta la solvència tècnica, professional, econòmica i financera necessària per ser 
adjudicatària del present procediment. 
 
 
Aquesta declaració es presentarà d’acord amb l’annex núm. 1 que consta en el present 
Plec. 
 
L’empresa que resulti adjudicatària del lot haurà d’acreditar la seva capacitat i solvència 
davant d’aquesta entitat abans de la formalització del contracte.  
 
 
B) Declaració responsable per mitjà de la qual l’empresa es compromet, en cas de resultar 
adjudicatària, a aportar la documentació exigida per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de 
reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals i pel Reial Decret 171/2004, de 30 de 
gener, que desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos 
Laborals.  
 
C) Declaració mitjançant la qual es designa la persona de l’empresa a la qual se li assignaran les 
funcions de supervisió i control del subministrament, instal·lació i posada en marxa de 
l’equipament. 
 
D) Descripció detallada sobre els equips a subministrar. Aquesta descripció haurà de permetre 
comprovar l’adequació de l’equipament a les prescripcions tècniques. 
 
 
 
7.2. Sobre núm. 2: Proposta tècnica i econòmica 
 

 
SOBRE 2  (Tancat) 

 
Proposta Tècnica  i  econòmica relativa al “Subministrament, instal·lació i posada en marxa 
d’un citometre i un separador magnètic de partícules per l’ Institut Josep Carreras” 
(INDICACIÓ DEL LOT AL QUE ES PARTICIPA) 

  
 
 
7.2.1.- Proposta Tècnica 
 
La proposta Tècnica a presentar versarà sobre el següent punt:  
 

a) Memòria explicativa de l’equipament a subministrar i que versarà sobre els següents 
punts: 
 

• Descripció del grau de flexibilitat de l’equipament que permeti incorporar diferents racks 
per processar diferents formats de tubs de mostres.  

• Grau de compactació en les dimensions de l’equipament 
• Descripció de la capacitat de purificació o enriquiment de les mostres així com la capacitat 

per realitzar recomptes absoluts 
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b) Proposta de millora que versarà sobre els següents punts: 
 

• Extensió de garantía a mes de dos anys el qual es el mínim exigit en el plec de condicions 
particulars.  

 
 
Seran considerats elements propis de l'equip i es subministraran amb ell, aquells accessoris 
necessaris per a l'ús immediat, així com els recomanables per a la seva conservació o transport 
(connectors, endolls, adaptadors, fundes, etc.). Igualment es subministrarà aquell material 
consumible necessari per al seu ús normal durant el període de proves i posta en marxa i primer 
mes d'utilització normal de l'equip, d'acord amb les característiques tècniques del subministrament. 

 
 
Aquesta proposta s’avaluarà de conformitat amb el punt B dels criteris de negociació 
establerts a l’Annex 3.  
 
 
7.2.2.- Proposta Econòmica  
 
 
La proposta econòmica s’haurà de formular per a cadascun dels LOTS d'acord amb el model que 
s'adjunta com Annex núm. 2 del present Plec. 
 
En el pressupost s’haurà d’indicar l’IVA corresponent com a partida independent. 
 
L’esmentada proposta es valorarà d’acord amb el que es preveu al punt A de l’annex 3 del present 
plec.  
 
 
NOTA:  S’HAURAN DE PRESENTAR TANTS SOBRES NÚM. 1 I NÚM. 2 COM A LOTS ES 

PARTICIPI 
 
 
 
CLÀUSULA 8.- OBERTURA I EXAMEN DE LES PROPOSICIONS 
 
1. Finalitzat el termini per la recepció de les proposicions, els serveis tècnics de l’ Institut Josep 
Carreras procediran en acte no públic a l’anàlisi de les proposicions presentades.  
 
2. S’exclourà del present procediment de contractació a aquelles empreses que presentin ofertes 
que no s’ajustin a les bases explicitades en aquest plec i/o a la documentació annexa. 
 
 
CLÀUSULA 9.- CRITERIS PER A LA NEGOCIACIÓ  
 
Els criteris que es prendran en consideració per a l’adjudicació del present contracte són aquells 
establerts a l’Annex 3 d’aquest Plec. 
 
Les ofertes presumptament anormals o desproporcionades s’apreciaran de conformitat amb el que 
s’indica a l’apartat A) de l’Annex 3 del present Plec de Clàusules Particulars.  
 
En cas que s’identifiqui una determinada proposició com a presumptament anormal o 
desproporcionada, se sol·licitarà, per escrit, la informació i les justificacions que consideri 
oportunes a l’empresa convidada en la negociació a fi i a efecte que justifiqui la viabilitat 
econòmica de l’oferta. El requeriment indicat s’haurà de complimentar en el termini màxim de 3 
dies. 
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Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades, se sol·licitarà, si s’escau, un informe 
tècnic dels serveis tècnics de Institut Josep Carreras a fi i a efecte de valorar si les justificacions 
desvirtuen la presumpció de valors anormals o desproporcionats. 
 
CLÀUSULA 10.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
1. Previ informe de valoració del servei que correspongui, l’Òrgan de Contractació de Institut Josep 
Carreras resoldrà a favor d’aquella empresa que hagi formulat la proposició que hagués obtingut 
una millor puntuació pel que fa al lot de què es tracti en base als criteris de negociació establerts a 
l’Annex 3, o podrà, alternativament, deixar-lo sense efecte si no hi ha cap proposició que sigui 
admissible.  
 
L’adjudicació s’haurà de produir en el termini màxim de dos mesos a comptar des del següent a la 
finalització del termini per presentar ofertes previst a la invitació i en el perfil de contractant. 
 
2. Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les excloses, seran arxivades.  
 
Així mateix, l’Òrgan de Contractació podrà deixar sense efecte el procediment de contractació 
relatiu a un, varis o tots els lots quan concorrin circumstàncies de caràcter fàctic o jurídic que, de 
manera lògica i raonable, imposin la prevalença de l’interès públic a la vista de les necessitats que 
es pretenen satisfer amb la celebració del contracte, podent igualment desistir o renunciar al 
procediment d’adjudicació per motius d’interès públic degudament motivats a l’expedient.  
 
3. Transcorreguts els terminis assenyalats per l’adjudicació sense que s’hagi dictat l’acord 
d’adjudicació en relació als lots establerts, les empreses convidades expressament o que hagin 
participat en el present procediment tindran dret a retirar la seva proposta sense que es pugui 
reclamar cap mena d’indemnització. No obstant això, l’Òrgan de Contractació podrà sol·licitar a les 
empreses que mantinguin la seva oferta per un termini superior, prèvia comunicació a dites 
empreses i publicació al Perfil de Contractant, mantenint-se el procediment d’adjudicació amb 
aquells empreses que acceptin la pròrroga.  
 
 
CLÀUSULA 11.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
1. Amb la formalització del contracte amb l’adjudicatari del lot en qüestió aquest quedarà 

perfeccionat.  
 
2. El contracte s’haurà de formalitzar per escrit, mitjançant document privat, signant-se per les 

parts, en el termini màxim de 15 dies a comptar des de la data de notificació de l’adjudicació. 
 
3. Abans de la formalització del contracte referent a cadascun dels lots, l’adjudicatari del 

lot/s estarà obligat a aportar la següent documentació: 
 
  A) Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat de l’empresa: 
 

 
a) Per a les persones físiques (empresaris individuals i professionals), serà 
obligatòria la presentació del document nacional d’identitat (DNI), o document que 
el substitueixi, i del número d’identificació fiscal (NIF), en cas que aquest no consti 
en el referit DNI. 

 
b) Per a les persones jurídiques, serà obligatòria la presentació del CIF i de 
l’escriptura de constitució o modificació, en el seu cas, degudament inscrita en el 
Registre Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible conforme a la legislació 
mercantil que li sigui aplicable. Quan aquesta inscripció no sigui exigida, 
l’acreditació es realitzarà mitjançant l’aportació de l’escriptura o document de 
constitució, de modificació, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes 
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reguladores de l’activitat de l’empresa, inscrits, en el seu cas, en el Registre oficial 
corresponent.  

 
c) Si l’empresari actua mitjançant representant o es tracta d’una persona jurídica, 
cal aportar: 

 
c.1.) Document públic d’apoderament, degudament inscrit en el Registre 
públic corresponent. 

    
   S’adjuntarà també una declaració responsable, conforme el document 

d’apoderament és plenament vigent i no ha estat objecte de revocació. 
 
 c.2.) DNI del representant i del signant de la proposició econòmica. 

 
 

B) Documentació acreditativa de la solvència econòmica, financera i tècnica o 
professional: 

 
⇒ Acreditació de la solvència econòmica i financera mitjançant l’aportació 

d’algun dels següents mitjans: 
 

a) Declaracions apropiades d'entitats financeres.  
 
b) Els comptes anuals presentades en el Registre Mercantil o en el Registre 
oficial que correspongui, en el supòsit que aquesta publicació sigui 
obligatòria. Els empresaris no obligats a presentar els comptes en Registres 
oficials podran aportar, com mitjà alternatiu d'acreditació, els llibres de 
comptabilitat degudament legalitzats.  
 
Si per raons justificades no fos possible l’aportació d’aquesta documentació 
l’institut podrà admetre la presentació d’altra documentació.  

 
⇒ L’acreditació de la solvència tècnica o professional s’acreditarà a través 

del següent mitjà: 
 

a) Relació dels principals subministraments efectuats durant els darrers tres 
anys, indicant l’import, dates i destinatari públic o privat dels mateixos. Els 
subministraments efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o 
visats per l’òrgan competent si el destinatari és una entitat del sector públic 
o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit 
per aquest. A falta del certificats, es podran acreditar mitjançant una 
declaració de l’empresari. 

 
 

C) Alta en l’ Impost d’Activitats Econòmiques, en l’epígraf corresponent a l’objecte del 
contracte, i últim rebut, sempre que exerciti activitats subjectes i no exemptes de l’ 
esmentat Impost.  
 
D) Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries expedit per 
l’Administració Tributària, als efectes de l’article 43.1.f) de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària. 
 
E) Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al corrent en el compliment 
de les obligacions amb la Seguretat Social. 
 
F) Certificat positiu emès per la Generalitat de Catalunya acreditatiu de la inexistència de 
deutes tributaris amb l’ esmentada Administració. 
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G) Documentació acreditativa del compliment de la normativa en matèria de prevenció de 
riscos laborals. 
 

En el supòsit que l’adjudicatari d’un dels lots no atengués el requeriment de l’entitat, no complís els 
requisits per a la celebració del contracte o impedís que es formalitzés en el termini assenyalat, 
l’entitat podrà procedir a resoldre i deixar sense efecte l’adjudicació relativa a aquell lot, previ tràmit 
d’audiència a l’interessat de 5 dies naturals. En aquest cas l’entitat podrà exigir la indemnització 
pels danys i perjudicis causats. En aquests casos, l’entitat podrà adjudicar el contracte a la 
següent oferta econòmicament més avantatjosa. 
 
4.- El contracte es formalitzarà d'acord amb el model de contracte que s’adjunta com annex. 
 
 
CLÀUSULA 12.- SEGURETAT I SALUT.  
 
L’adjudicatari haurà de complir estrictament amb allò que disposa la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i les seves disposicions de desenvolupament o 
complementàries i quantes altres normes, legals o convencionals, continguin prescripcions 
relatives a l’adopció de mesures preventives en l’àmbit dels serveis a prestar o susceptibles de 
produir-les.  
 
En compliment del deure de protecció el contractista haurà de garantir la seguretat i salut dels 
treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el seu treball. A aquests efectes, en 
el marc de les seves responsabilitats, l’empresari realitzarà la prevenció de riscos laborals 
mitjançant l’adopció de quantes mesures siguin necessàries per a la seguretat i salut dels 
treballadors i mitjançant la constitució d’una organització i mitjans necessaris, tot això, en els 
termes que estableix la citada Llei 31/1995.  
 
El contractista planificarà l’acció preventiva en la prestació del treballs a partir d’una avaluació de 
riscos per a la salut i seguretat dels seus treballadors, tenint en compte la naturalesa de l’activitat i 
en relació amb aquelles que estiguin exposades a riscos especials. La mateixa avaluació haurà de 
realitzar-se amb ocasió de l’elecció d’equips de treball i de l’ acondicionament dels llocs de treball, 
que hauran d’actualitzar-se quan canviïn les seves característiques i condicions.  
 
En el moment de formalitzar el contracte el contractista estarà obligat a presentar la documentació 
acreditativa del compliment de la normativa en matèria de prevenció de Riscos Laborals.  
 
 
CLÁUSULA 13.- LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ PER PART DE L’ADJUDICATARI 
 
Un cop efectuat el subministrament de l’equipament, l’adjudicatari del lot/s resta obligat a 
lliurar a favor d’aquesta entitat la següent documentació:  

 
- Dos manuals complets d'instruccions precises de funcionament, de totes i cadascuna de 
les utilitzacions de l'equip. 
- Un manual d'instruccions de manteniment, amb esquemes de les connexions del 
diferents circuits, relacions de components, esquemes de desmuntatge, etc. 
 

Tota la documentació a lliurar estarà redactada en català o en castellà.  
 
 
CLÀUSULA 15.- PROTECCIÓ DE DADES 
 
1.- En compliment d’allò que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal, en el que es regula el dret d’informació en la recollida 
de les dades de caràcter personal, i d’acord amb el seu Reglament de desenvolupament, aprovat 
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mitjançant el Reial Decret 1720/2007, de 21 desembre, es deixa constància dels següents 
extrems: 
 

a. La documentació requerida per a participar en el present procediment que contingui dades 
de caràcter personal és necessària per la participació en el mateix. 

 
b. En relació amb la documentació presentada per les empreses convidades que contingui 

dades de caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, 
col·laboradors, etc.), l’empresa convidada garanteix que ha obtingut prèviament el 
consentiment de les persones interessades/afectades per facilitar la referida informació 
amb la finalitat de licitar en el present procediment.  

 
c. Les dades de caràcter personal relatives a l’empresa convidada o al representant del 

mateix, en cas de ser aquest persona jurídica, així com les de tercers que es derivin de la 
presentació d'ofertes seran dipositades en un fitxer titularitat de l’Insitut,amb la finalitat de 
tramitar el procediment de licitació, adjudicar el contracte del present Plec de Clàusules 
Particulars i, en cas de resultar adjudicatari, formalitzar el corresponent contracte 
d'adjudicació. Els licitadors respondran de l'exactitud i veracitat de totes les dades 
personals facilitades.  

 
d. La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que el licitador autoritza a l’ 

Institut a tractar la referida documentació i informació en els termes informats i, en cas que 
resulti adjudicatari, en el marc de l’execució del contracte.  

 
e.  Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 

oposició dirigint un escrit a l’ Institut com a entitat responsable del tractament, a l’adreça 
indicada a la lletra c) anterior, adjuntant una còpia del Document Nacional d’Identitat o 
altre Document Oficial que acrediti la identitat de la persona que exerciti el dret. 

 
2.- El contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de 
desembre. 
 
3.- La documentació o informació que es desprengui o a la qual tingui accés el contractista amb 
ocasió de la prestació de les obligacions derivades del contracte, que corresponen a Institut 
responsables del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ser objecte de 
reproducció total o parcial per cap mitjà o suport, no se’n podrà fer ni tractament ni edició 
informàtica, ni transmissió a terceres persones fora de l’estricte àmbit de l’execució directe del 
contracte, ni tan sols entre la resta del personal que tingui o pugui tenir el contractista.  
 
 
CLÀUSULA 16.- CONFIDENCIALITAT 
L’adjudicatari estarà obligat a respectar el caràcter confidencial de tota aquella informació a la que 
tingui accés per a l’execució del contracte que així s’indiqui en el mateix o que així li indiqui l’ 
Institut o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com tal. Aquest deure de 
confidencialitat es mantindrà durant un termini mínim de 3 anys, a excepció de que en el contracte 
s’estableixi un termini superior. 
Així mateix, l’empresari haurà d’assenyalar expressament aquella documentació i/o informació que 
consideri confidencial de la seva oferta. 
 
 
Barcelona, a 11 d’ octubre de 2011 
 
 
Òrgan de Contractació 
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ANNEX NÚM. 1 
 

 
 
El Sr.______________________________, amb DNI núm. _________________, actuant en nom i 
representació de ______________________________________________, i havent estat 
convidada al procediment negociat amb publicitat al Perfil de Contractant/assabentada del present 
procediment per a l’adjudicació del Contracte de __________, DECLARA: 
 
 
1.- Que ni ____________________________ ni els seus administradors i/o representants es 
troben inclosos en cap de les circumstàncies previstes en l’article 49.1 del LCSP. 
 
 
2.- Que ___ es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat. 
 
 
3.- Que _____ es troba al corrent d’obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya. 
 
 
4.- Que _____ es troba al corrent d’obligacions amb la Seguretat Social. 
 
 
5.- Que _____ està donada d’alta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques i al corrent del seu 
pagament, quan s’exerceixin activitats subjectes a aquest impost. 
 
8.- Que _____accepta que la documentació esmentada en el present plec té caràcter contractual. 
 
 
 
I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de ………… 
 
 
Signatura 
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ANNEX NÚM. 2 

 
 
 
 
 

OFERTA ECONÒMICA 
 
 
 
El Sr. ___________, amb DNI______________, havent estat convidat/assabentat del procediment 
de contractació, es compromet, en nom i representació de l’empresa ______________, a prestar 
el present contracte amb estricta subjecció als requisits i condicions establerts a la documentació 
contractual d’acord amb la següent oferta: 
                               
 
 

- PREU TOTAL DE L’OFERTA (IVA exclòs) (PEL LOT AL QUE ES PARTICIPA): 
........................................................................................................EUROS 

 
- IMPORT DE L’IVA DE L’OFERTA:................................................EUROS 

_________________________________________________________ 
 

TOTAL IMPORT (IVA INCLÒS):           ................................................ EUROS 
 
 

(Quedaran excloses del procediment de contractació les ofertes que presenti una oferta superior al 
pressupost de licitació que s’indica en relació a cadascun dels lots a la Clàusula 2 del present 

Plec) 

Aquesta oferta té un termini de validesa de 2 mesos 
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 ANNEX NÚM. 3 
 

CRITERIS DE NEGOCIACIÓ 
 
L’adjudicació es farà a la proposició econòmicament més avantatjosa en base als següents 
criteris:  
 
 
A) Oferta econòmica  --------fins a 60 punts 
 
 
La proposició econòmica es valorarà de 0 a 60 punts, d’acord amb la següent formula: 
 

  
  = 60 x  OE P
                                                                                     OF 
  
 
 
P: Puntuación   
OF:Oferta que se valora  
OE: Oferta más económica 

 
 
Les ofertes seran presumptament anormals o desproporcionades quan el seu percentatge de 
baixa respecte al pressupost de licitació indicat per a cadascun dels lots sigui superior a un 15%. 
 
 
B) Oferta tècnica fins a 40 punts, amb el següent desglòs: 
 

 
a) Memòria explicativa de l’equipament a subministrar i que versarà sobre els següents 

punts: 
 

• Descripció del grau de flexibilitat de l’equipament que permeti incorporar diferents racks 
per processar diferents formats de tubs de mostres......................................fins a 10 punts  

• Grau de compactació en les dimensions de l’equipament............................fins a 10 punts  
• Descripció de la capacitat de purificació o enriquiment de les mostres així com la capacitat 

per realitzar recomptes absoluts................................ ..................................fins a 10 punts 
 

b) Proposta de millora que versarà sobre els següents punts: 
 

• Extensió de garantía a mes de dos anys el qual es el mínim exigit en el plec de condicions 
particulars. ……………………………………………………………………......fins 10 punts 

 
 
Es donarà la màxima puntuació a aquella empresa que presenti una major ampliació del termini de 
garantia es i a la resta d’empreses se les valorarà proporcionalment. 
 
S’adverteix que s’entendrà que s’amplia el termini de garantia únicament quan s’amplia el termini 
previst el termini mínim d’2 anys de forma semestral (sis mesos, 1 any, 1 any i mig, etc). 
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