
 

 

 

RESPOSTES A LES CONSULTES REALITZADES DURANT EL PERÍODE DE 
LICITACIÓ EN RELACIÓ A L’EXPEDIENT 158/2018 

 
CONSULTA NÚM. 1 i 2 
 
Empresa que realitza la consulta: EMS Sistemas de Monitorización Medio Ambiental, S.L.U. 
 
  
C1.- “1. De la pàgina del PCAP entenc que no s’admet una presentació via plataforma (web), 
que ha de ser en paper. 
Confirmar” 
  
R1.- Efectivament, la presentació de les proposicions, ha de ser suport físic, ja sigui 
presencialment a la seu del Consorci del Besòs o per correu postal (si decideixen trametre la 
proposició per enviament postal, han de tenir-se en compte les especificacions establertes a la 
clàusula 8 del PCAP, relativa a “Termini per a la presentació de les proposicions”). 
  
  
 
C2.-  “2. Dels dos sobres a presentar, es demana de moment només: 

a.      Sobre 1. 

·   Índex, 

·   Annex 1 

·   A la pàgina 8 del PCAP diu que a más del annex 1 “haurà d’incloure 
els apartats següents:” però a continuació ve ja la clàusula 8, falta 
alguna pàgina pel mig? 

·   No s’ha de presentar DNI del firmant, escriptures empresa, CIF 
empresa...? 

b.      Sobre 2. 

·   Índex 

·   Annex 2 

·   No cal presentar una memòria descriptiva del instrument amb 
fotografies i fulls tècnics? 



 

Entenc que la resta de documentació demanada no s’ha de presentar a no ser que siguem 
adjudicataris, aquesta documentació seria: 

·         Certificats compliments obligacions tributàries i SS 

·         Solvència econòmica. Comptes anual depositats al RM últims 3 anys 

·         Solvència tècnica. Relació principal subministres 3 últims anys 

·         Garantia definitiva” 

  
 
R2.- La documentació que cal presentar segons la clàusula 7 és: 
 

“Clàusula 7. Documentació que han de presentar les empreses licitadores  

Per concórrer a aquesta licitació les empreses han de presentar dos sobres tancats, 
identificats amb els números 1 i 2.  

Aquests sobres han d’estar signats per l’empresa licitadora o persona que la representi, 
i en el seu interior s’adjuntarà un full independent que relacioni, ordenats 
numèricament, els documents inclosos en cada sobre.  

Les empreses licitadores podran indicar en el sobre que correspongui quina informació 
de la seva proposició té caràcter confidencial, sense que, en cap cas, puguin declarar 
com a tal l'oferta econòmica ni els documents que siguin accessibles públicament. 
L’òrgan de contractació garantirà la confidencialitat de la informació expressament així 
designada sempre que s’ajusti a les condiciones establertes a l’article 133 LCSP.  

Si l’òrgan de contractació ho considera necessari podrà requerir a l’empresa afectada 
que confirmi el caràcter confidencial o no de la documentació presentada tot indicant 
en el requeriment els aspectes que no corresponguin amb les prescripcions establertes 
a l’article 133 LCSP.  

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la liure circulació d’aquestes dades, informem que les dades personals 
seran tractades per el Consorci del Besòs amb domicili en C/Olimpic, s/n, pl. 2,  08930, 
Sant Adrià de Besós, qui actua com a Responsable del Tractament, amb la finalitat de 
gestionar la contractació d’aquesta Administració Local, podent ser cedits en cas 
d'obligació legal. No es tenen previstes transferències internacionals i la no aportació 
de dades implicarà la impossibilitat de gestionar la presentació de la seva oferta. El 
temps de conservació de les dades serà el necessari per donar compliment a les 
obligacions legals i contractuals segons la normativa vigent.  



 

El licitador té dret a accedir, rectificar i suprimir aquestes dades, així com limitar i/o 
oposar-se al tractament o sol·licitar la portabilitat dels mateixos, mitjançant la 
presentació d'un escrit al domicili anteriorment indicat acompanyat de document 
oficial que l’identifiqui. Es podrà consultar informació detallada sobre Protecció de 
Dades a la nostra pàgina web: (https://consorcibesos.cat/). La presentació de les 
proposicions porta implícit el consentiment en els tractaments de les dades per les 
finalitats indicades.  

Cadascun dels sobres presentats per l’empresa licitadora únicament ha d’incloure la 
documentació per a la qual està destinat. D’aquesta manera, si dins d’un sobre s’inclou 
informació que permet el coneixement anticipat d’una part de l’oferta, infringint així el 
secret de la mateixa, implicarà l’exclusió de la licitació.  

1. Sobre núm. 1,  

Cadascun dels sobres presentats per l'empresa licitadora únicament ha d'incloure la 
documentació per a la qual està destinat. D'aquesta manera: La documentació que 
contingui el sobre núm. 1, no pot incloure cap informació que permeti conèixer els 
continguts del sobre núm. 2.  

L’incompliment d’aquesta obligació implicarà l’exclusió de la licitació.  

A l'exterior, hi ha de figurar la menció "Sobre núm. 1. Documentació administrativa o 
DEUC per procediment relatiu al contracte que té per objecte el Subministrament d’un 
fluoròmetre i els seus accessoris, expedient núm. xxxxxxx, presentada per …. amb NIF 
..., amb domicili a efectes de comunicacions ..., telèfon ..., fax ..., e-mail ...".  

El sobre ha de contenir la declaració responsable que s’adjunta com a model en l’annex 
1 i que haurà d’incloure els apartats següents:  

a) Es reconeix com a clàusula essencial dels contractes públics municipals que el 
licitadors, contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades, 
no tinguin relacions econòmiques ni financeres il·legals amb un país considerat paradís 
fiscal, l’empresa licitadora haurà de declarar que no realitza operacions financeres en 
paradisos fiscals considerades delictives, segons la llista de països elaborada per les 
Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, l’Estat espanyol o 
fora d’ells, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de capitals, 
frau fiscal o contra la Hisenda Pública.  

b) L’empresa licitadora que hagi manifestat que té relacions legals amb paradisos 
fiscals ha de presentar en aquest mateix sobre la documentació descriptiva dels 
moviments financers concrets i tota la informació relativa a aquestes actuacions.  

c) L’empresa licitadora haurà de declarar si conforma o no un grup empresarial.  

d) Designació i acceptació de la direcció de correu electrònic a efectes de 
comunicacions.  

https://consorcibesos.cat/


 

e) L’empresa licitadora haurà de declarar la situació respecte a la quota de reserva de 
treball per a persones amb discapacitat.  

Alternativament a la declaració responsable, es podrà presentar el DEUC (Document 
europeu únic de contractació) 

Per obtenir el document DEUC, l’empresa licitadora s’ha de descarregar el fitxer en 
format xml que es penjarà al perfil de contractant, guardar-lo en el seu ordinador i 
anar al servei en línia de la Comissió Europea, indicar que és un operador econòmic i 
que vol importar un DEUC, en aquest moment s’ha d’annexar el document en format 
xml i seguir les instruccions indicades en aquest servei en línia.  

En la part IV, del DEUC: “Criteris de selecció”, s’haurà de contestar exclusivament si es 
compleixen o no tots els criteris de selecció, d’acreditació de la solvència econòmica i 
tècnica necessaris, emplenant la casella “sí” o “no”. NO S’HAN D’EMPLENAR ELS 
DIFERENTS APARTATS D’INFORMACIÓ DELS CRITERIS DE SELECCIÓ.  

A més, les empreses licitadores indicaran en la declaració responsable o en el DEUC la 
informació relativa a la persona o persones habilitades per representar-les en aquesta 
licitació.  

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació en una UTE cadascuna d’elles ha de 
presentar un DEUC.  

A més del DEUC, aquestes empreses han d’aportar un document amb el compromís de 
constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del 
contracte.  

En el cas que l’empresa licitadora recorri a capacitats d’altres empreses per acreditar la 
solvència econòmica i/o tècnica, de conformitat amb el que preveu l’article 75 i 
140.1.c) LCSP, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC (en la part II, secció C) i 
presentar altre DEUC separat per cadascuna de les empreses.  

D’acord amb l’article 140.1.f) LCSP, si liciten empreses estrangeres i el contracte 
s'executa en territori espanyol, la participació en la licitació comporta la submissió de 
l’empresa licitadora i de l’adjudicatària a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols 
de qualsevol ordre, per a totes les incidències que, de manera directa o indirecta, 
puguin derivar-se del contracte, i amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional 
estranger que pogués correspondre al licitador.  

El Consorci del Besòs podrà demanar a les empreses licitadores que presentin la 
totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment dels requisits 
previs, quan resulti necessari per al bon desenvolupament del procediment. No obstant 
això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el Registre Electrònic d’empreses 
licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, en el Registre Oficial de licitadors i 
empreses classificades del Sector públic (ROLECE) o en una llista oficial d’operadors 



 

econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a 
presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en 
aquests registres.  

 

2. Sobre núm. 2.  

A l'exterior ha de figurar la menció: "Sobre núm. 2. Proposició per al procediment 
relatiu al contracte núm. ………., que té per objecte el Subministrament d’un 
fluoròmetre i els seus accessoris, expedient núm. ………., presentada per.... amb NIF. 
....."  

Aquest sobre ha de contenir l’oferta econòmica i la proposta en relació als criteris 
evaluables de forma automàtica, de conformitat a model que figura com annex 2  i de 
conformitat als criteris que figuren a la clàusula 9ena dels Plecs, signada per l’empresa 
licitadora o persona que el representi. S’hi haurà d’adjuntar, igualment, compromís del 
licitador en el seu cas en relació a l’ampliació dels terminis de garantia i la reducció dels 
termini d’entrega. “ 

 
 
Atentament, 
  
Consorci del Besòs. 
 


