INSTRUCCIONS DE CONTRACTACIÓ

U. Objecte.- Estes Instruccions tenen com a objecte:
U.1. Regular el procediment de contractació de béns i servicis a favor de SOL DE GATA, S.A.U., en la modalitat
de contractes d'obra, servici i subministrament, la quantia de la qual siga inferior als llindars de contractació per
regulació harmonitzada definits en la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP),
quedant fora del seu àmbit d'aplicació les relacions contractuals que expressament no estan incloses en esta
Instrucció.
U.2. Així com les normes generals que regulen el seu compliment.
Dos.

Definicions.-

A l'efecte d'estes Instruccions s'entendrà per

 Contracte: La relació jurídica en què SOL DE GATA, S.A.U. obtinga un bé o servici a canvi de preu.
 Contracte d'obra: Contracte que té com a objecte el resultat d'un conjunt de treballs de construcció o

d'enginyeria civil destinats a complir per si mateixos una funció econòmica o tècnica, que tinga com a objecte
un bé immoble.
 Contracte de subministrament: Contracte que té com a objecte l'adquisició, l'arrendament financer o

l'arrendament amb opció o sense de compra de productes o béns mobles.
 Contracte de servici: Contracte que té com a objecte la prestació de fer consistent en el desenrotllament d'una

activitat o dirigida a l'obtenció d'un resultat diferent d'una obra o subministrament.
 Contracte mixte: Contracte que té com a objecte la realització de prestacions corresponents a dos o més

contractes dels regulats. A l'efecte de l'aplicació de les normes establides en estes Instruccions relatives a la
publicació i adjudicació d'estos contractes, es considerarà com a principal la prestació de major import
econòmic.
 Principi de publicitat: Motiu en què es fonamenta el conjunt d'actuacions que SOLDEGATA, S.A. Realitze per a

garantir el coneixement, per part dels possibles licitadors, dels procediments de contractació i dels contractes
formalitzats per l'entitat.

 Principi de concurrència: Motiu en què es fonamenta el conjunt d'actuacions que SOL DE GATA, S.A.U.

Realitze per a garantir el lliure accés, en aquells procediments que així s’ establisca, de tots aquells candidats
capacitats per a la correcta realització de l'objecte contractual.
 Principi de transparència: Motiu en què es fonamenta el conjunt d'actuacions que SOL DE GATA, S.A.U.

Realitze amb la finalitat de donar a conèixer la seua contractació i garantir el coneixement per part de tercers
dels diferents tràmits que integren els procediments de contractació subjectes a estes Instruccions, així com el
coneixement per part dels licitadors no adjudicataris dels motius que justifiquen la seua exclusió o no
adjudicació.
 Principi de confidencialitat: Motiu en què es fonamenta el conjunt d'actuacions que SOL DE GATA, S.A.U.

Realitze tendents a no divulgar la informació facilitada pels candidats, que estos hagen designat com a
confidencial. En particular, tindran este caràcter els secrets tècnics o comercials i els aspectes confidencials de
les ofertes que expressament indique el licitador.
 Principi d'igualtat de tracte a tots els licitadors i de no discriminació: Motiu en què es fonamenta el conjunt

d'actuacions que SOL DE GATA, S.A.U. realitze tendents a evitar afavorir uns licitadors o perjudicar d'altres.
 Preparació del contracte: Conjunt d'actuacions prèvies al procediment de selecció del contractista, que té com a

finalitat definir la prestació objecte del contracte i la necessitat la mateixa.
 Preu estimat. Quantia en què es calcula la contraprestació en metàl·lic que SOL DE GATA, S.A.U. Hauria de

pagar al contractista pel compliment de les prestacions objecte del contracte.
Llevat que s'especifique el contrari, en el preu estimat no estarà inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit. Es
calcularà tenint en compte el total, incloent qualsevol forma d'opció eventual, les eventuals pròrrogues del
contracte i, si és el cas, les primes o pagaments als candidats o licitadors.
El càlcul del preu estimat s'establirà el moment de l'inici de l'expedient de contractació, és a dir en les
actuacions.
Quan un projecte d'obra o un contracte de servicis o de subministrament hagen de donar lloc a l'adjudicació
simultània de contractes per lots separats, s'haurà de tindre en compte el valor global estimat de la totalitat dels
lots.

En els contractes de subministrament quan la provisió de productes adopte la forma d'arrendament financer,
arrendament o compra venda a terminis, es prendrà com a base per a calcular el preu estimat del contracte
serà el següent:
a) Quan la duració del contracte siga igual o inferior a dotze mesos, el valor total estimat per a la duració
del contracte.
b) Quan la duració del contracte siga superior a 12 mesos, el valor total inclourà l'import del valor residual.
En els contractes de duració indeterminada, el valor total estimat del contracte serà el valor mensual multiplicat
per 48 mesos.
En el cas de contractes de subministrament o de servicis de caràcter periòdic o aquells que s'hagen de renovar
per un període de temps determinat, es prendrà com a base de càlcul del valor estimat del contracte alguna de
les quantitats següents:
a) El valor real dels contractes successius semblants adjudicats durant l'exercici precedent o durant els
dotze mesos previs, o
b) El valor estimat total dels contractes successius adjudicats durant els dotze mesos següents a la
primera entrega o en el transcurs de l'exercici si este fora superior a dotze mesos.
 Plec de condicions particulars: Document en el que s’estableixen els pactes i condicions definitòries de les parts

que intervenen en el procediment de selecció del contractista i de les parts que intervenen en l’execució del
contracte, en els seus aspectes jurídics i econòmics.
 Plec de condicions tècniques: Document en el que s’estableixen les exigències tècniques que definixen les

característiques requerides d'una obra, material, producte, subministrament o servici, i que permeten
caracteritzar-los objectivament de manera que se adeqüen a la utilització determinada per a SOL DE GATA,
S.A.U.
 Contractista: Qui preste servicis o entregue béns a canvi de preu, en l'àmbit d'aplicació d'estes Instruccions.
 Solvència tècnica o professional: La capacitació per a l'adequada execució de un contracte, bé per disposar de

experiència anterior en contractes semblants o per disposar del personal i mitjans tècnics suficients.
 Solvència econòmica i financera La capacitat patrimonial per a atendre les despeses necessàries per al execució

del contracte.

 Procediment d’adjudicació. Conjunt d’actes que tenen per finalitat determinar la oferta que millor atenga la

demanda de SOL DE GATA, S.A.U. per a acomplir l’objecte d’un contracte.
 Unitat tècnica: Òrgan col·legiat que assisteix al Gerent i al Consell d’Administració en l’adjudicació dels

contractes. La seua composició no serà inferior a tres membres, ni superior a cinc. El nombre complet de
membres i la seua designació s’establirà en el Plec de condicions particulars.
a) La qualificació de la documentació acreditativa de la personalitat i, si procedeix, de la representació i
capacitat per a contractar, així com de la documentació relativa a les causes d'exclusió per a contractar.
b) La valoració de la solvència econòmica i financera, tècnica o professional.
c) Notificació dels defectes esmenables i determinació dels empresaris admesos a la licitació.
d) La valoració de l'oferta tècnica. En els supòsits en què en la valoració de Les proposicions s'haja de
tindre en consideració criteris diferents del preu, la Unitat Tècnica podran sol·licitar, abans de formular
la proposta, aquells informes tècnics que consideren precisos. Estos informes també es podran sol·licitar
quan siga necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques del Plec.
e) La celebració de l'obertura pública de les ofertes econòmiques i la resolució de quantes incidències
ocórreguen en ella.
f)

La valoració de la concurrència de les ofertes anormals o desproporcionades, prèvia tramitació del
procediment establit en estes Instruccions

g) L'elevació de la proposta d'adjudicació del contracte a l'òrgan de Contractació.
h) Quantes funcions siguen necessàries per a la qualificació i valoració de les proposicions, així com per a
formular una proposta d'adjudicació i aquelles altres que li atribuïsquen estes Instruccions o els Plecs de
condicions.
Als membres de la Unitat Tècnica tenen garantit el seu dret a emetre la seua opinió quan siga contrària a la de
la majoria i que conste en acta la seua actitud raonada
 Perfil del Contractant: Mecanisme de publicitat de la activitat de contractació de SOL DE GATA, S.A.U.

mitjançant INTERNET. El contingut mínim del Perfil del Contractant haurà de ser el següent:
a) Estes Instruccions.
b) Degudament separada entre els contractes d'obres, subministraments i servicis la Informació següent:
1. Anuncis de licitació.

2. Plecs de Clàusules Particulars i Prescripcions Tècniques, en el seu cas.
3. Contractes tipus.
4. Fases del procediment d'adjudicació.
5. Quadre amb la valoració de les ofertes.
6. Adjudicació dels contractes.

L'entitat haurà de poder acreditar de forma fefaent el moment de l'inici de la difusió pública i la duració de la
publicació de qualsevol informació que s'incloga al Perfil del Contractant, establint mecanismes i sistemes
tècnics que ho permeten.

 Adjudicació: Acte jurídic pel que SOL DE GATA, S.A.U. declara quina oferta de les presentades en un

procediment d’adjudicació es la mes avantatjosa globalment.
La resolució d'adjudicació del contracte haurà de ser motivada en referència als criteris d'adjudicació que figuren
en el Plec de clàusules particulars, i haurà d'especificar els motius pels quals rebutja una candidatura o oferta
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 en la resolució de la adjudicació s’ accepta i assumix el
contingut la proposta d’adjudicació.
Si qui acorda l’adjudicació s'aparta de la proposta d'adjudicació farà falta que justifique els motius de la
resolució.
SOL DE GATA, S.A.U. disposa, alternativament de declarar desert el procediment.
SOLDEGATA, S.A.U. podrà deixar sense efecte el procediment de contractació, quan concórreguen
circumstàncies de caràcter fàctic o jurídic que, de manera Lògica i raonable, imposen la prevalença de l'interès
públic a la vista de les necessitats que busca satisfer el contracte, podent igualment desistir o renunciar al
procediment per motius d’interès públic degudament motivats en l'expedient.
El resultat de l'adjudicació es notificarà motivadament en el termini màxim de 10 dies al licitador adjudicatari i a
la resta de licitadors.

 Oferta anormal o desproporcionada. Oferta que no guarda correspondència deguda amb la demanda de

prestació de bens o entrega de servicis realitzada per SOLDEGATA , S.A. Els criteris per a considerar oferters

anormalment baixes deuran constar-hi en el Plec de condicions particulars, tot aplicant-se subsidiàriament les
que consten en estes Instruccions.
Amb l’esmentat caràcter subsidiari, se considerarà oferta desproporcionada, la que al analitzar factor de preu,
com a criteri d’adjudicació, supere en mes d’un 10 % la mitja de les ofertes econòmiques.
Si la Unitat Tècnica considerara que alguna oferta puguera esser desproporcionada, atorgarà el termini màxim
de deu dies al licitador afectat, per a que puga al·legar sobre les motius de la falta de correspondència
adequada, especialment sobre si la oferta econòmica no es perjudicial per a l’escrupolós acompliment dels
requeriments tècnics i de seguretat del projecte. La Unitat Tècnica informarà sobre l’admissió o el rebuig,
especialment sobre si la oferta econòmica no es perjudicial per a l’escrupolós acompliment dels requeriments
tècnics i de seguretat del projecte.
Per a adjudicar-se un contracte a una empresa qualificada inicialment com a desproporcionada o anormal, serà
necessari que el informe de la Unitat Tècnica, sobre les al·legacions del licitador afectat, siga favorable.

Tres.

Preparació del contracte.-

Tres.1.

Definició i necessitat del contracte. Atenent al principi de transparència:

Tres.1.1.

Cada prestació el preu del qual estimat siga igual o superior a tres mil (3.000) euros haurà de

ser objecte de definició per mitjà del document A-1, en el que es farà constar la naturalesa i extensió de
les necessitats que pretenen cobrir-se per mitjà del contracte previst, així com la idoneïtat del seu objecte,
la seua duració, el preu estimat del contracte.
Tres.1.2.

Cada prestació el preu del qual estimat siga inferior a (3.000) euros es definiran per mitjà

d'albarà en els termes que els formalitze el contractista, havent de constar, en el mateix la descripció de
la prestació.
Tres.2.

Autorització de la definició i necessitat del contracte. Atenent al principi de transparència:

Tres.2.1.

La definició i necessitat dels contractes en els que el preu estimat siga igual o superior a tres

mil (3.000) euros s'autoritzarà pel Gerent per mitjà de la seua firma en el document A-1.
Tres.2.2.

La definició i necessitat dels contractes el preu de la qual preu estimat siga inferior a (3.000)

euros s'autoritzarà per mitjà de pel Gerent per mitjà de la seua firma en albarà.

Tres.3.

Cobertura pressupostària. Atenent al principi de transparència, els contractes que pretenga adjudicar

SOLDEGATA, S.A. hauran de tindre assegurats els fons per a atendre el pagament del preu estimat.
Tres.3.1.

L’informe acreditatiu de l'existència de fons per als contractes que excedisquen d'un exercici

econòmic, depenguen de noves assignacions o es pretenguen finançar per mitjà d'endeutament es
realitzarà mitjançant un Acord del Consell d'Administració.
Tres.3.2.

L’informe acreditatiu de l'existència de fons per als contractes no inclosos en la norma Instrucció

anterior el preu de la qual estimat siga igual o superior a tres mil (3.000) euros, es realitzarà per mitjà de
la firma del Gerent en el document A-1.
Tres.3.3.

L’informe acreditatiu de l'existència de fons per als contractes no inclosos en la norma Instrucció

Tres.3.1, ni en la Tres.3.2, es realitzarà pel Gerent per mitjà de la seua firma en albarà.
Tres.4.

Plec de condicions particulars

Tres.4.1.

En tots el contractes en els que el preu estimat siga igual o superior a tres mil (3.000) euros,

s’aprovarà pel Consell d’Administració, a proposta del Gerent, un Plec de Condicions Particulars.
Tres.4.2.

En el Plec de Condicions particulars quedarà regulat, com a mínim:

a) L’objecte del contracte.
b) Si el objecte precisara de característiques tècniques, la remissió al Plec de condicions tècniques per
a la seua determinació.
c) Els drets i obligacions específiques per a cada part.
d) Les condicions essencials de caràcter jurídic i econòmic que regiran la licitació i el contracte, i la
remissió al Plec de condicions tècniques per a la regulació de les condicions essencial de caràcter
tècnic.
e) El procediment i forma d’adjudicació.
f)

Modalitats de recepció de les ofertes.

g) Criteris d'adjudicació i la seua ponderació en termes de percentatge a cadascun dels criteris. També
podrà concretar si algun d'estos és essencial o si en algun d'ells s’exigeix una puntuació mínima per
davall de la qual l'oferta serà exclosa

h) Els aspectes econòmics i tècnics objecte de negociació, en els procediments negociats.
i)

Règim d'admissió de variants o alternatives.

j)

Garanties que hauran de constituir-se, si procedix.

k) Informació de les condicions de subrogació en els contractes de treball, si procedix.
l)
Tres.5.

Sistema de revisió de preus, si procedeix.

Plec de condicions tècniques.

Tres.5.1.

En tots el contractes en els que el preu estimat siga igual o superior a tres mil (3.000) euros,

s’aprovarà pel Consell d’Administració, a proposta del Gerent, un Plec de Condicions tècniques.
Tres.5.2.

El Plec de condicions tècniques inclourà en tot cas l’objecte del contracte i les seues

característiques bàsiques en els termes del document A-2.
Tres.5.3.

Les exigències tècniques incloses en el plec de condicions poden referir-se a la qualitat, el

rendiment, la seguretat o les dimensions, així com els requisits aplicables al material, producte,
subministrament o servici quant a la garantia de qualitat, terminologia, símbols, proves i mètodes de
prova, envasament, marcat i etiquetatge.
Tres.5.4.

En relació amb els contractes d'obra, les especificacions tècniques poden Incloure també els

criteris sobre definició i càlcul de costos, proves, control i recepció d'obres i tècniques o mètodes de
construcció, així com totes les altres condicions de caràcter tècnic que l'entitat contractant poguera
prescriure, d'acord amb una reglamentació general o específica, en relació a les obres finalitzades i els
materials o elements que les integren.
Tres.5.5.

Les prescripcions tècniques dels contractes hauran de permetre l'accés en condicions d'igualtat

dels licitadors i no podran tindre com a objecte la creació d'obstacles injustificats a la lliure competència
entre les empreses.
Tres.5.6.

No podran establir-se prescripcions tècniques que mencionen productes de una fabricació o de

procedència determinats o procediments especials que tinguen per efecte afavorir o eliminar determinades
empreses o productes, a no ser que les esmentades prescripcions tècniques resulten indispensables per a
la definició De l'objecte del contracte. En particular queda prohibida la referència a marques, patents de
qualsevol tipus, d'origen o procedència determinat. No obstant això, s’admetran estes referències

acompanyades de la menció “o equivalent” quan no existisca la possibilitat de definir l'objecte del contracte
a través de prescripcions tècniques prou precises i intel·ligibles.
Les prescripcions tècniques podran incloure exigències de caràcter mediambiental.

Tres.5.7.

Tres.5.7.1. Per a la determinació d'estes exigències es podran utilitzar especificacions detallades per part
d'estes, tal com estan definides en les etiquetes ecològiques europees plurinacionals o nacionals o
en qualsevol altra etiqueta ecològica, sempre que siguen apropiades per a definir les prestacions
objecte del contracte i les exigències de l'etiqueta es basen en una informació científica i siguen
accessibles a tots els interessats.
Els productes i servicis previstos en una etiqueta ecològica que reunisca les condicions anteriors, es
consideraran que complixen les exigències mediambientals establides en les prescripcions tècniques.
Tres.5.7.2. També podran establir-se prescripcions sobre la manera d'executar el contracte, com la
recuperació o reutilització dels envasos o embalatges o productes usats, l'eficiència energètica dels
productes o servicis, el subministrament de productes en recipients reutilitzables, l'arreplega i
reciclatge dels residus o dels productes usats a càrrec del contractista.
Quatre. Contractistes
Quatre.1. Capacitat jurídica. En virtut del principi de concurrència, a l'efecte d'estes Instruccions podran ser
contractistes les persones naturals o jurídiques, de naturalesa pública o privada i espanyoles o estrangeres,
que tinguen plena capacitat d'obrar i acrediten la seua solvència econòmica i financera, tècnica o professional i
que, en els termes que s'establix en estes Instruccions, no es troben incursos en causa de prohibició de
contractar, requisits que hauran de concórrer en el moment de finalització del termini de presentació d'ofertes.
Quatre.2. Podran ser licitadors o candidats i, si és el cas, contractistes de SOLDEGATA, S.A. els que participen
conjuntament en una oferta. Esta participació s'instrumentarà per mitjà de l'aportació d'un document privat en el
qual es manifeste la voluntat de concurrència conjunta, s'indique el percentatge de participació de cada un
d'ells i es designe 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 participen conjuntament en
un contracte respondran solidàriament de les obligacions contretes.
Quatre.3.

Capacitat d'obrar. Els contractistes hauran d'acreditar la seua capacitat d'obrar en tots els

procediments d'adjudicació regulats en estes Instruccions.

Quatre.3.1.

En virtut del principi de concurrència, en els casos que així ho establisca la normativa

d'aplicació es podrà exigir als contractistes que acrediten la seua inscripció, en el moment de la licitació,
en un registre professional o mercantil que els habilite per a l'exercici de l'activitat en què consistisca la
prestació del contracte.
Quatre.3.2.

En el cas de les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea o de l'Espai

Econòmic Europeu que la legislació de l'Estat respectiu exigisca la inscripció en un registre professional o
comercial, serà suficient l'acreditació de la inscripció, la presentació d'una declaració jurada o d'un
certificat dels previstos en els annexos IX A, IX B o IX C de la Directiva 2004/18, de 31 de març, del
Parlament Europeu i del Consell, sobre coordinació dels procediments d'adjudicació dels contractes públics
d'obres, de subministrament i de servicis, d'acord amb les condicions previstes en l'Estat membre en el
qual es troben establides.
Quatre.3.3.

En virtut del principi de concurrència, les persones jurídiques només podran ser contractistes, si

les prestacions objecte de contractació estan compreses dins de les finalitats, objecte o àmbit d'activitat
que, segons els seus estatuts o regles fundacionals, els siguen propis.
Quatre.3.4.

Les empreses d'Estats no pertanyents en la Unió Europea o a l'Espai Econòmic Europeu, a

més d'acreditar la seua capacitat d'obrar conforme la legislació del seu Estat d'origen, hauran de justificar
per mitjà d'informe de la respectiva representació diplomàtica espanyola, que s'acompanyarà a la
documentació que es presente, que l'Estat de procedència de l'empresa estrangera admet, al seu
ordenament, la participació d'empreses espanyoles en la contractació amb l'Administració, en forma
substancialment anàloga. Tractant-se de contractes d'obres serà necessari, a més, que estes empreses
tinguen oberta sucursal a Espanya, amb designació d'apoderats o representants per a les seues
operacions i que estiguen inscrites en el Registre Mercantil.
Quatre.3.5.

En virtut dels principis de transparència i d'igualtat de tracte a tots els licitadors i de no

discriminació, no podran concórrer als licitacions els contractistes que hagueren participat en l'elaboració
dels especificacions tècniques o dels documents preparatoris dels contractes.
Quatre.4. Representació. Els licitadors o candidats i, si és el cas, contractistes que tinguen la condició de persones
jurídiques, deuran comparèixer davant de SOL DE GATA, S.A.U. mitjançant representant anomenat d’acord
amb les seues normes estatutàries, degudament acreditada e inscrita en el registre corresponent abans de la
finalització del termini per a presentar ofertes.

Quatre.5. Solvència tècnica o professional. El nivell de solvència tècnica o professional serà específic per a cada
contracte i la seua exigència serà adequada i proporcionada a les característiques de la prestació contractada.
Quatre.5.1.

En el contractes en els que el preu estimat siga igual o superior a tres mil (3.000) euros, la

solvència tècnica o professional es considerarà implícita amb la petició d’oferta econòmica al licitador.
Quatre.5.2.

En el Plec de condicions particulars s’establirà , com a una de les condicions essencials de

caràcter jurídic i econòmic que regiran la licitació, el nivell de la solvència tècnica i professional, i també
els mitjans per a acreditar-la. Si en el Plec de condicions particulars no s’estableix altre mitjà per a
acreditar el nivell de solvència tècnica i professional, els mitjans seran:
a) Per als contractes d’obres: Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, avalada
per certificats de bona execució per a les obres més importants; estos certificats indicaran l’importa, les
dates i el lloc d'execució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons les regles per les quals
es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme.
b) Per als contractes de subministrament: Relació dels principals subministraments efectuats durant els tres
últims anys, indicant el seu import, dates i destinatari públic o privat dels mateixos. Els
subministraments efectuats s'acreditaran per mitjà de certificats expedits o visats per l'òrgan competent,
quan el destinatari siga una entitat del sector públic o quan el destinatari siga un comprador privat, per
mitjà d'un certificat expedit per este o, a falta d'este certificat, per mitjà d'una declaració de l'empresari
c) Per als contractes de servici: Relació dels principals servicis o treballs realitzats en els últims tres anys
que incloga import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Els servicis o treballs efectuats
s'acreditaran per mitjà de certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari siga una
entitat del sector públic o, quan el destinatari siga un subjecte privat, per mitjà d'un certificat expedit per
este o, a falta d'este certificat, per mitjà d'una declaració de l'empresari; si és el cas, estos certificats
seran comunicats directament al Consell d’Administració per l'autoritat competent.
Quatre.5.3.

SOL DE GATA, S.A.U. podrà exigir la classificació dels contractistes de conformitat amb el

que establisca la normativa de contractació pública.
Quatre.5.4.

Quan Consell d’Administració exigisca la presentació de certificats expedits per organismes

independents que acrediten que el licitador acompleix determinades normes d'assegurament de la qualitat,

tindran Que fer referència als sistemes d'assegurament de qualitat basats en la sèrie de Normes europees
en la matèria, certificades per organismes conformes a les normes europees relatives a la certificació.
Es reconeixeran també els certificats equivalents expedits per organismes autoritzats establits en altres
Estats membres de la Unió Europea. També Acceptaran altres proves de mesures equivalents
d'assegurament de la qualitat Que presenten els licitadors que no tinguen accés a dites certificades o no
tinguen cap possibilitat d'obtindre en el termini fixat.
Quatre.6. Solvència econòmica i financera. El nivell de solvència econòmica i financera serà específic per a cada
contracte i la seua exigència serà adequada i proporcionada a les característiques de la prestació contractada.
Quatre.6.1.

En el contractes en els que el preu estimat siga igual o superior a tres mil (3.000) euros, la

solvència econòmica i financera es considerarà implícita amb la petició d’oferta econòmica al licitador. En
qualsevol cas, l'entitat podrà requerir, en qualsevol moment, al contractista que les acredite.
Quatre.6.2.

En el Plec de condicions particulars s’establirà , com a una de les condicions essencials de

caràcter jurídic i econòmic que regiran la licitació, el nivell de la solvència econòmica i financera. Si en el
Plec de condicions particulars no s’estableix altre mitjà per a acreditar el nivell de solvència econòmica i
financera, els mitjans seran declaracions apropiades d'entitats financeres justificants de l'existència d'una
assegurança d'indemnització per riscos professionals
Quatre.6.3.

Prohibicions de contractar. Mai no podran contractar amb SOLDEGATA, S.A, quedant

excloses de la participació en els procediments de licitació, les persones en què concórrega alguna de les
causes de prohibició de contractar previstes en la LCSP.
Cinc.

Procediments d’adjudicació

Cinc.1. Adjudicació directa per raó del preu estimat
Cinc.1.1.

Mitjançant este procediment s’adjudicaran els contractes en que el preu estimat siga inferior a

3.000 euros.
Cinc.1.2.

Tramitació
a) Preparació del contracte.
b) Selecció del contractista pel Gerent, prèvies les consultes que considere pertinents.

c) La capacitat jurídica, d’obrar, representació i absència de prohibició de contractar, s’entendran
acreditades amb la presentació de la factura corresponent, sempre que esta reunisca i continga
les dades i els requisits establits en la normativa que regula el deure expedir i entregar la factura.
En qualsevol cas, l'entitat podrà requerir, en qualsevol moment, al contractista que les acredite.
d) Finalització: La contractació finalitzarà amb l'aprovació pel Gerent de la factura, prèvia l’acreditació
de l’execució de la prestació. En cada reunió del Consell d’Administració el Gerent donarà compte
de l’ús d’aquesta facultat.

Cinc.2. Adjudicació directa per altres raons
Cinc.3. Negociat per raó del preu estimat És el procediment d'adjudicació on SOL DE GATA, S.A.U. pot
consultar i negociar les condicions dels contractes amb diversos licitadors de la seua elecció, i seleccionar
l'oferta mes avantatjosa, de forma justificada i d’acord amb els criteris establits en el plec de clàusules
particulars.
Cinc.3.1.

Mitjançant este procediment s’adjudicaran els contractes en que el preu estimat siga igual o

superior a 3.000 euros i inferior a 50.000 euros, en subministraments i servicis, i a 100.000 euros, en
obres.
Cinc.3.2.

Tramitació

a) Preparació del contracte: En el Plec de condicions particulars quedaran especificades les condicions que
hagen de ser objecte de negociació; els termes i condicions en que es formularan les invitacions; la
possibilitat de modificar les condicions essencials assumint les solucions o propostes presentades pels
licitadors i procedint a una nova petició de consultes amb els mateixos; la publicació, si escau, en el
Perfil del Contractant.
b) Invitació: El Gerent invitarà a un mínim de tres licitadors a presentar ofertes. Les invitacions caldrà
enviar-les simultàniament, per correu electrònic o altres mitjans per escrit, assenyalant la data límit i lloc
per a la presentació de les ofertes, adjuntant el Plec de clàusules particulars. El termini per a
presentació de les ofertes no serà inferior a cinc dies naturals.
c) Presentació d’ofertes: Els empresaris invitats presentaran les seues ofertes en les condicions i en els
termes indicats en la invitació.

d) Negociació: Rebudes les propostes o ofertes s'iniciarà el procés de negociació amb els licitadors, vetlant
que tots els licitadors reben el mateix tracte. En particular, no es facilitarà de forma discriminatòria
Informació que puga donar avantatge a determinats licitadors amb respecte a la resta. La negociació la
realitzarà el Gerent, auxiliat per la Unitat Tècnica, que podrà pronunciar-se sobre si existeixen ofertes
anormals o desproporcionades.
e) Adjudicació: El Gerent adjudicarà el contracte.
f) Publicitat: El resultat de l’adjudicació es publicarà en el Perfil del Contractant, durant un mínim de quinze
dies naturals.
g) Formalització: El Gerent formalitzarà el contracte. En cada reunió del Consell d’Administració el Gerent
donarà compte de l’ús d’aquesta facultat.
h) Registre: El Gerent remetrà al Registre de Contractes del Sector Públic les dades que corresponga.
Cinc.4. Negociat per altres raons.
Cinc.5. Procediment obert En el procediment obert tot licitador interessat que reunisca els requisits de capacitat i
solvència establits en el Plec de clàusules particulars podrà presentar ofertes, quedant exclosa tota negociació
dels termes, condicions i requisits del contracte amb els licitadors.
Cinc.5.1.

Mitjançant este procediment s’adjudicaran els contractes

regulats mitjançant aquestes

Instruccions i que no tinguen regulació especial.
Cinc.5.2.

Tramitació

a) Preparació del contracte. En el Plec de condicions s’especificarà el termini per a la presentació de les
ofertes, que no serà inferior a setze dies naturals; la publicació en el BOP, ames de en el Perfil del
Contractant; el termini per a formular la proposta d’adjudicació; el lloc i dia per a la obertura de les
ofertes econòmiques;
b) Anunci de licitació: Les licitacions s'anunciaran en el Perfil del Contractant de l'entitat, mantenint-se
l'anunci fins a la Adjudicació del contracte, i, si escau, en el BOP, garantint així el principi de publicitat.
Els anuncis s’ajustaran al model A-3.
c) Obertura de la documentació administrativa.

d)

Obertura pública de les ofertes.

e) Valoració de les ofertes per la Unitat Tècnica.
f) Proposta d'adjudicació de la Unitat Tècnica, en el termini de quinze dies des de l’obertura publica de les
ofertes, excepte si el Plec de condicions particulars establira un termini major.
g) Resolució de l'adjudicació pel Consell d’Administració, en la primera reunió que es celebre des de la
proposta d’adjudicació.
h) Publicació de l'adjudicació al Perfil del Contractant, durant un mes.
i) Formalització del contracte pel Gerent.
j) Registre: El Gerent remetrà al Registre de Contractes del Sector Públic les dades que corresponga.

MODEL A-1

Naturalesa del contracte:

Necessitat que es pretén cobrir:

Idoneïtat del contracte:

Objecte del contracte:

Durada:

Preu estimat:

