ARQUEBISBAT DE TARRAGONA
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGULA EL
CONTRACTE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEFINIDES A LA FASE-1a i FASE-2 DEL PROJECTE DE
RESTAURACIÓ DE L’ESGLÉSIA DEL SAGRAT COR DE VISTABELLA. PLAÇA DEL DOCTOR GASPÀ
BLANCH, VISTABELLA, 43765 LA SECUITA, TARRAGONA

RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ
A.

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 140.287,27 € (IVA no inclòs).

B.

PRESSUPOST DE LICITACIÓ: 140.287,27 € (IVA no inclòs).

C.

TERMINI MÀXIM D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE: 6 mesos.

D.

VALORACIÓ DE TERMINIS: SI

E.

LLOC D’EXECUCIÓ: Tarragona

F.

GARANTIA: 5% del preu d’adjudicació (IVA no inclòs).

G. TERMINI DE GARANTIA: 1 any des de la signatura de l’acta de recepció provisional sense reserves.
H.

REVISIÓ DE PREUS: NO

I.

ASSEGURANCES: Assegurança “tot risc construcció” i Assegurança de Responsabilitat Civil.

J.

FINANÇAMENT: pagament de certificacions a 90 dies des de la seva validació.

K.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES:
Lloc
Data i hora
Telèfon
Mail

Arquebisbat de Tarragona. Pla de Palau, número 2, 43003 Tarragona.
Es comunicarà per correu electrònic als licitadors convidats
Arquebisbat de Tarragona, Contractació 977 251 659
Arquebisbat de Tarragona, Contractació contractacio@arqtgn.cat
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ARQUEBISBAT DE TARRAGONA
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGULA EL
CONTRACTE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEFINIDES A LA FASE-1a i FASE-2 DEL PROJECTE DE
RESTAURACIÓ DE L’ESGLÉSIA DEL SAGRAT COR DE VISTABELLA. PLAÇA DEL DOCTOR GASPÀ
BLANCH, VISTABELLA, 43765 LA SECUITA, TARRAGONA

I.

CONDICIONS GENERALS

1.

OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del contracte és l’execució de les obres definides al Projecte de restauració de l’Església del Sagrat Cor de
Vistabella (FASE-1a i FASE-2). L’execució de l’esmentat contracte es regirà conforme el present Plec.
2.

RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE

El contracte resultat de l’adjudicació, tindrà naturalesa privada.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres documents contractuals que
en formen part no eximeix l'adjudicatari de l'obligació de complir-les.
3.

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

L’òrgan de contractació és l’Arquebisbat de Tarragona. Pla de Palau, número 2, 43003 Tarragona.
4.

VALOR ECONÒMIC DEL CONTRACTE. PRESSUPOST DE LICITACIÓ.

El pressupost previst al projecte ascendeix a la quantitat de 140.287,27 € (IVA no inclòs).
Aquest pressupost inclou tots els factors de valoració i les despeses que, segons els documents contractuals i la legislació
vigent corren per compte de l’adjudicatari, així com els tributs de qualsevol tipus, no incloent l’Impost sobre el Valor Afegit.
El pressupost de licitació ascendeix a la quantitat de 140.287,27 € (IVA no inclòs).
Quedaran excloses les ofertes que presentin un import superior al pressupost de licitació.
El preu del contracte serà aquell al qual ascendeixi l’adjudicació, més el corresponent Impost sobre el Valor Afegit, que
haurà de figurar en partida independent. El preu del contracte no serà objecte de revisió.
5.

EXISTÈNCIA DE CRÈDIT

Es fa constar que l’Arquebisbat de Tarragona disposa de crèdit suficient per atendre les obligacions econòmiques que es
deriven per l’entitat contractant del compliment del contracte al qual es refereix el present Plec.
6.

DURADA DEL CONTRACTE

El termini màxim per a l’execució dels treballs abans esmentats és de 6 mesos a comptar des de l’endemà de la data de
signatura de l’Acta de Comprovació del Replanteig.
Quedaran excloses de la licitació aquelles proposicions que presentin un termini superior a 6 mesos.
L’Acta de Comprovació del Replanteig s’integrarà al contracte a l’efecte de determinar el termini exigible.
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II.

LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ

7.

DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS

La informació relativa a la licitació serà proporcionada per l’Òrgan de Contractació per correu electrònic. L’esmentada
documentació inclourà els següents documents en format digital:
0.
1.
2.
3.

Índex d’estructuració documental
Aquest Plec de Clàusules Administratives Particulars
Contracte per a l'adjudicació de les obres
Projecte de restauració de l’Església del Sagrat Cor de Vistabella i Annexos (inclou els annexos: Pla de control
de qualitat, Projecte de bastides i Estudi de seguretat i salut)
4. Arxius d’Amidaments i Pressupost en format .TCQ (aquests arxius es consideren només com a eines d’ajuda, els
documents contractuals són els impresos en format paper o pdf)
5. Pressupost Fase 1a en format de llistat
Els licitadors, a través del correu electrònic contractacio@arqtgn.cat podran fer qualsevol consulta formal sobre les
característiques de la documentació posada a la seva disposició fins a set (7) dies abans de l’últim previst per presentar
les seves ofertes. Les respostes seran lliurades a tots els licitadors per correu electrònic.
8

CAPACITAT PER CONTRACTAR

Estan facultades per participar en aquest procediment obert d’adjudicació i per a subscriure el corresponent contracte en
cas de resultar-ne adjudicatàries les persones físiques o jurídiques, espanyoles, que tinguin personalitat jurídica i plena
capacitat d’obrar; que acreditin la solvència econòmica, tècnica i professional que es requereix i que gaudeixin de
l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme la prestació que constitueixi l’objecte
del contracte.
Així mateix, cal que la finalitat o l’activitat de les empreses tingui relació 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.
No s’accepta la participació d’unions temporals d’empreses.
9

FORMA DE PRESENTAR LES PROPOSICIONS. NORMES GENERALS

9.1

Les proposicions constaran de TRES SOBRES. Els sobres hauran d’estar TANCATS i LACRATS i a la seva cara
exterior haurà de constar la següent informació:
-

Número de sobre (SOBRE 1, SOBRE 2 o SOBRE 3)
Títol del sobre (Documentació General (Sobre 1), Proposta Tècnica (Sobre 2), Proposta Econòmica i Termini
(Sobre 3).
Identificació de la licitació a la que es concorri: “Contracte per a l’execució de les obres definides al Projecte de
restauració de l’Església del Sagrat Cor de Vistabella (FASE-1a i FASE-2)”
Identificació completa de l’empresa licitadora, amb les següents dades de contacte per utilitzar a futures
comunicacions del procediment:
Nom de l’empresa
Adreça postal
Telèfon
Adreça de correu electrònic
Signatura del licitador o persona que el representi
Nom de la persona de contacte
A l’interior de cada sobre s’inclourà un full independent amb el llistat o índex del seu contingut amb la mateixa
numeració i ordre que l’establert a aquest Plec.
A L’INTERIOR DELS SOBRES 1 I 2 S’INCLOURÀ UN PENDRIVE AMB TOTA LA DOCUMENTACIÓ
CONTINGUDA EN EL SOBRE EN FORMAT PDF
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9.2

Les ofertes es referiran al conjunt de les obres especificades al Projecte (FASE-1a i FASE-2) i no s'admetran
ofertes parcials.

9.3

Les ofertes es podran presentar fins al dia i hora que s’indiqui per correu electrònic als licitadors convidats.
S’accepten ofertes trameses per correu o missatgeria sempre i quan arribin físicament dins el termini establert.

9.4

Les ofertes hauran de tenir una validesa mínima de 6 mesos comptats a partir de la data de lliurament de la
documentació. Passat aquest termini, o aquell superior indicat per cada licitador en la seva oferta, sense que la
Propietat hagi acordat l'adjudicació del contracte o la resolució de la licitació en un altre sentit, els licitadors
admesos a la licitació tindran dret a retirar la seva oferta. Les ofertes que no siguin retirades s'entendran vàlides
i vinculants per al licitador a tots els efectes previstos a aquest Plec.

9.5

El licitador haurà de presentar la documentació exigida, en cas que sigui notarial, ajustada als requisits que
estableix el Reglament Notarial pel que fa a la legalització i legitimació. En el cas de documents administratius
podran ésser presentats els originals o bé còpia o fotocòpia ja degudament compulsades.
Les ofertes es presentaran escrites a màquina o d’altres tipus d’impressió mecànica o informàtica i no s'acceptarà
cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament les
condicions per valorar l'oferta.
Juntament amb els sobres, el licitador presentarà un rebut complimentat d’acord amb el model que figura com
Annex VIII d’aquest Plec.

9.6

Cap licitador podrà presentar més d’una oferta.

9.7

Les ofertes hauran d’ajustar-se a allò previst en aquest Plec i documentació relacionada al mateix. La presentació
de proposicions implica l’acceptació incondicional pels licitadors del contingut de les Bases del Plec i de les
condicions de la citada documentació, sense cap excepció ni reserva.

10

PROPOSICIONS DELS LICITADORS. DOCUMENTACIÓ

10.1

SOBRE NÚMERO 1
Títol: Documentació General - (Títol de la licitació)
CONTINGUT (a més a més dels Annexos I, II, III, IV)
A

Documentació acreditativa de la personalitat del licitador.
a) Per a les persones físiques (empresaris individuals i professionals), serà obligatòria la presentació
del document nacional d'identitat (DNI) 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 al 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 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:

B

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 i NIF del representant i del signant de la proposició econòmica.

Documentació acreditativa de la solvència econòmica, financera i tècnica.
a) Certificat que acrediti la inscripció al Registre d’empreses Acreditades (REA)
El Registre d'Empreses Acreditades (REA) és un registre administratiu de caràcter públic i funcionament
telemàtic que depèn de la Direcció de Relacions Laborals. La inscripció és obligatòria per llei des del
maig de 2008 per a totes aquelles empreses que vulguin intervenir en el procés de subcontractació en
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el sector de la construcció. L'objectiu del registre és garantir determinats requisits de qualitat i solvència
d'aquestes empreses, especialment en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals i la qualitat de
l'ocupació.
b) Acreditació de, com a mínim, dos obres realitzades amb les següents característiques:
-

Tipus d’obra

-

Data de construcció
PEC (sense IVA)

Restauració d’edifici catalogat com a BCIN (Bé Cultural d’Interès
Nacional)
Certificat final d’obra dins dels anys 2010 a 2020
 120.000 €

S’haurà d’acreditar haver realitzat les obres referenciades amb certificats de bona execució, còpia de
l’acta de recepció, certificat final d’obra, contracte o similar o una declaració responsable del licitador
indicant totes les dades requerides.
Extensió màxima de la documentació relativa a les dos obres referenciades (fotografies, plànols, textos,
a més a més de l’acreditació esmentada al paràgraf superior): 2 x DIN A4 a 2 cares
c) Grup empresarial
Declaració sobre el grup empresarial a què pertanyen les empreses, amb indicació de les empreses
que el componen i denominació del grup, o en el seu cas, declaració de no pertànyer a cap grup
empresarial.
d) Mitjans personals i materials per a l’execució de les obres
Declaració per la qual el licitador es compromet a adscriure, mantenir i, en el seu cas, incorporar quan
així ho requereixi la direcció facultativa, els mitjans personals o materials suficients i necessaris per a la
correcta execució de les obres.
10.2

SOBRE NÚMERO 2
Títol: Proposta Tècnica - (Títol de la licitació)
Tots els fulls de la documentació a incloure al Sobre 2, que es relaciona a continuació, hauran d’estar signats pel
licitador o pel seu representant.
No s’admetran documents que superin l’extensió màxima establerta per a cada punt del CONTINGUT.
S’utilitzarà la tipografia Arial 11 en la redacció de tots els documents.
En tota la documentació que contingui aquest sobre no podrà figurar cap informació econòmica, ja sigui en relació
amb l’oferta econòmica del licitador o amb el pressupost de licitació, sent aquest fet motiu d’exclusió de la licitació.
El contingut d’aquest sobre es valorarà d’acord a la Clàusula 13.1.
CONTINGUT
A

Memòria
Memòria descriptiva i justificativa dels sistemes constructius a emprar en l'execució de l’obra amb
indicació del nombre d'equips complets que calen per obtenir els rendiments esmentats. Justificació de
l’organització del contractista i metodologia indicada per a l’execució dels treballs i la seva coherència.
Pla de Treballs detallat i ajustat al termini ofertat (diagrama de Gantt detallat per capítols i marcant el
camí crític).
Extensió màxima:

B

Seguretat i Salut,
Es valorarà el contingut del procediment intern de seguretat i salut del contractista, tant en l’adaptació
de l’estudi al procés constructiu, com en el posterior seguiment en obra.
Extensió màxima:

C

2x DIN A4 a 2 cares
1 x DIN A3 diagrama de Gantt

1 x DIN A4 a 2 cares

Organització del personal que es destina a l’execució de l’obra
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Esquema jeràrquic d’organització del personal d’obra, especificant càrrec i formació del personal
(superior, mitjà i especialista) i dedicació (en %) en aquest centre de treball un cop iniciada l’obra.
Declaració de l’equip tècnic de què disposarà el licitador per a l’execució de les obres, assenyalant els
tècnics integrats o no a l’empresa, titulació i experiència prèvia més significativa.
Extensió màxima:
D

Document mitjançant el qual l'Empresa fa constar expressament el seu parer sobre la viabilitat del
Projecte, tenint en compte la realitat física dels terrenys i el seu entorn.
Extensió màxima:

10.3

2 x DIN A4 a 2 cares

1 x DIN A4 a 1 cara

SOBRE NÚMERO 3
Títol: Proposta Econòmica i Termini - (Títol de la licitació)
El contingut d’aquest sobre es valorarà d’acord a la Clàusula 13.2.
CONTINGUT (Annex V)
A

Proposta econòmica.
La proposta econòmica s’haurà de formular d'acord amb el model que s'adjunta com Annex V del
present Plec.
Quedaran excloses les propostes que no estiguin signades, les propostes incompletes per manca
d'alguna de les dades que s'han d'ofertar, així com aquelles propostes que presentin un preu superior
al previst en el present Plec.
Dins del preu ofertat estaran incloses totes les despeses indicades a la Clàusula 2 del Contracte tipus
adjunt, i en especial les despeses generals i d'empresa del Contractista, el seu benefici industrial i tota
mena de despeses, arbitris o taxes visats que s'originin per motiu del Contracte i de l'execució de l'obra,
així com totes les despeses en concepte de control i autocontrol de qualitat.
Així mateix, s’entenen inclosos tots aquells elements identificats al contracte, prescripcions tècniques,
projecte, pla de treballs i tota la documentació annexada al present document. Inclòs tota mena
d’assegurances.
La Propietat proporcionarà a les empreses licitadores l’arxiu d’amidaments amb preus de projecte.
Les empreses licitadores ofertaran una baixa lineal sobre el pressupost de licitació. En cap cas, l’oferta
de les empreses licitadores pot excedir l’import de licitació.
Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra, inclouen els costos i despeses necessaris per
complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allò establert en el projecte de l’obra
i el Contracte tipus d’adjudicació.
La descomposició i justificació dels preus unitaris, així com els rendiments i els preus bàsics no tindran
una altra finalitat contractual que la possible utilització en el càlcul de preus contradictoris o treballs per
a administració pel que fa als preus bàsics i rendiments, mentre que la descomposició i justificació dels
preus unitaris s’utilitzarà únicament per determinar el preu d’unitats incompletes en cas de penalització
o rescissió de l’obra.
Es defineix el Pressupost d'Execució per Contracta com PEC = PEM + DG + BI
PEC
PEM
DG
BI
IVA

Pressupost d'Execució per Contracta
Pressupost d'Execució Material (suma dels imports de totes les unitats d'obra pels amidaments
respectius del pressupost del Projecte)
Despeses Generals (13% x PEM)
Benefici Industrial
(6% x PEM)
Impost del Valor Afegit corresponent
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A més, en el preu proposat estarà desglossat l'Impost sobre el Valor Afegit vigent. En aquest sentit cal
assenyalar que qualsevol variació del tipus de l'IVA que s’aprovi serà aplicable a partir de la seva
vigència.
B

11

Termini
Proposta de termini de duració de les obres (des de la data d’acceptació i signatura de l’acta de
replanteig a la data d’acceptació i signatura de l’acta de recepció provisional) s’haurà de formular d'acord
amb el model que s'adjunta com Annex V del present Plec.
Quedaran excloses les propostes que presentin un termini superior al previst en el present Plec.

MESA DE CONTRACTACIÓ

La Mesa de contractació estarà formada pel següents membres:
President
Secretaria
Vocal

Dr. Mn. Antonio Martínez Subías, Delegat de Patrimoni Artístic i Documental i Art Sacre de l’Arquebisbat
de Tarragona
Tècnica de la Delegació de Patrimoni de l’Arquebisbat de Tarragona
Arquitecte designat per l'Arquebisbat de Tarragona.

El president de la Mesa podrà convidar, per al seu assessorament, als tècnics competents que consideri adient.
12

PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ D’OFERTES.
1

Obertura dels Sobre 1 (Documentació General).
Verificació de la documentació presentada d’acord a les instruccions d’aquest Plec.
Si la Mesa observa defectes o omissions esmenables en la documentació presentada, ho comunicarà als
licitadors afectats perquè els corregeixin o esmenin, davant la pròpia Mesa de contractació, en un termini no
superior a tres dies hàbils. Aquesta comunicació es farà, com a mínim, per correu electrònic.
Així mateix, la Mesa podrà sol·licitar a les empreses licitadores els aclariments que calguin sobre els certificats i
documents presentats, o requerir-les perquè en presenti de complementaris. En aquest cas, les empreses
licitadores disposaran d’un termini de tres dies hàbils per a presentar la documentació sol·licitada.
La Mesa de Contractació, abans de transcorreguts set (7) dies des de la data límit de presentació de les
proposicions, notificarà per correu electrònic als licitadors el llistat d’admesos, exclosos i la causa d’exclusió
d’aquests.

2

Obertura del Sobre 2 (Proposta Tècnica) de les proposicions admeses a l’anterior punt.
Valoració d’acord als criteris establerts en aquest Plec.
La Mesa de Contractació podrà sol·licitar dels licitadors la presentació de la informació addicional que a efectes
d’aclariment estimi necessària en relació al Sobre 2, la qual haurà de complimentar-se davant la Mesa de
Contractació en un termini no superior a tres dies hàbils.
La Mesa de Contractació, abans de transcorreguts set (7) dies des de la data de publicació del llistat de licitadors
admesos, notificarà per correu electrònic als licitadors el resultat de la valoració del Sobre 2, juntament amb les
resolucions de la Mesa sobre exclusions, degudament motivades.
Quedaran excloses les següents proposicions:
-

3

Les de qualitat tècnica inacceptable, considerant-se com a tals les que obtinguin una puntuació inferior a la
indicada a tal efecte en aquest Plec.
Les que presentin dins del Sobre 2 dades que permetin conèixer el contingut del Sobre 3.

Obertura del Sobre 3 (Proposta Econòmica i Termini) de les proposicions admeses a l’anterior punt.
Valoració d’acord als criteris establerts en aquest Plec.
La Mesa de Contractació, abans de transcorreguts set (7) dies des de la data de publicació de les valoracions
del Sobre 2, notificarà per correu electrònic als licitadors el resultat, juntament amb les resolucions de la Mesa
sobre exclusions, degudament motivades.
Quedaran excloses les següents proposicions:
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-

13

Les incompletes per manca d’alguna de les dades que s’han d’ofertar, així com aquelles propostes que
presentin un preu superior al de licitació.
Les que no guardin concordança amb la documentació lliurada i admesa, modifiquin el model establert o
comportin error manifest en l’import de la proposició.
Les que presentin una oferta econòmica inferior en més de 20 unitats percentuals a la mitjana aritmètica
dels percentatges de baixa de totes les proposicions admeses.

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

L’adjudicació es farà a l’oferta amb més puntuació d’entre totes aquelles ofertes admeses al concurs que igualin o superin
tots els mínims de puntuació establerts en aquesta Clàusula, si bé la Propietat podrà rebutjar totes les ofertes i declarar
deserta la licitació.
La puntuació màxima serà l’obtinguda per la suma de les puntuacions dels apartats 13.1 + 13.2 d’aquesta Clàusula.
Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament anormal o desproporcionada,
la Mesa de Contractació sol·licitarà als licitadors afectats, per escrit, la informació i les justificacions que consideri
oportunes en relació amb els diferents components de la seva oferta, el que haurà de complimentar-se davant de la Mesa
de Contractació en el termini de 3 dies hàbils. Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades, la Mesa de
Contractació acordarà la seva admissió o exclusió.
13.1

PROPOSTA TÈCNICA. (SOBRE 2)
Criteris vinculats a l’objecte del contracte que depenen d’un judici de valor.
Puntuació màxima: 40 punts.
Puntuació mínima: 25 punts.
La puntuació màxima de la Proposta Tècnica serà l’obtinguda per la suma de les puntuacions dels apartats
d’aquesta Clàusula 13.1, és a dir A+B+C.
En cas que

A+B+C 25 punts

es considerarà una oferta amb qualitat tècnica inacceptable.

En cas que

A+B+C 25 punts

es considerarà una oferta amb qualitat tècnica acceptable.

El Sobre 3 de les empreses que no assoleixin una qualitat tècnica acceptable, no s’obrirà i, per tant, no es tindran
en compte a cap efecte.
Les empreses amb ofertes tècniques qualificades d’acceptables seran les úniques que es tindran en compte per
fer el càlcul en funció dels criteris vinculats a l’objecte del contracte avaluables de forma automàtica. Les seves
proposicions s’anomenaran ofertes acceptables.
A

Memòria
Puntuació màxima: 20 punts
Es valorarà a efectes de puntuació:
-

B

Seguretat i Salut
Puntuació màxima: 5 punts
Es valorarà a efectes de puntuació:
-

C

A.1 El coneixement del projecte
A.2 La coherència del plantejament i la metodologia proposada per a l’execució dels treballs
A.3 El Pla de Treballs detallat

B.1 El contingut i plantejament del procediment intern de Seguretat i Salut del contractista

Organització del personal que es destina a l’execució de l’obra
Puntuació màxima: 15 punts
Es valorarà a efectes de puntuació:
-

C.1 L’esquema jeràrquic d’organització i composició del personal d’obra.
C.2 L’adequació de la titulació dels professional assignats a l’obra i dels professionals de suport.
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Com a mínim, el Contractista disposarà del següent personal tècnic de direcció a peu d’obra i amb
dedicació exclusiva (100% de la jornada laboral):
-

Cap de treballs de restauració amb Titulació de Llicenciat en Belles Arts, especialitat de
Restauració, preferiblement amb Màster en Restauració de Monuments
Encarregat d’Obra

El Delegat del Contractista a l’obra assistirà, com a mínim, a les visites d’obra setmanals programades
i sempre que sigui convocat per la Propietat o per la Direcció Facultativa.
13.2

PROPOSTA ECONÒMICA i TERMINI (SOBRE 3)
Criteris vinculats a l’objecte del contracte avaluables de forma automàtica.
Puntuació màxima: 60 punts.
La puntuació màxima de la Proposta Econòmica i Termini serà l’obtinguda per la suma de les puntuacions dels
apartats d’aquesta Clàusula 13.2, és a dir A+B.
A

Proposta Econòmica.
Puntuació màxima: 50 punts.
Per obtenir les puntuacions econòmiques es procedirà a avaluar l’oferta de manera que la més
econòmica que no incorri definitivament en baixa desproporcionada o temerària, se li assignaran 50
punts. Totes les ofertes s’avaluaran amb la puntuació obtinguda mitjançant la següent expressió:
Puntuació de cada oferta = (50 x preu de l’oferta més econòmica) / (preu de l’oferta que es puntua)
La puntuació econòmica s’arrodonirà al segon decimal.
Es rebutjarà, per presumptament anormal o desproporcionada, l’oferta econòmica inferior en més de 20
unitats percentuals a la mitjana aritmètica dels percentatges de baixa de totes les proposicions
admeses.

B

Termini.
Puntuació màxima: 10 punts.
Proposta de Termini d’execució de 6 mesos: + 0 punts
Proposta de Termini d’execució de 5 mesos: + 5 punts
Proposta de Termini d’execució de 4 mesos: + 10 punts

14

RENÚNCIA O DISISTIMENT

L’òrgan de contractació podrà, per raons degudament justificades, i amb la corresponent notificació als licitadors, renunciar
a subscriure un contracte abans de l’adjudicació provisional. En cap supòsit s’indemnitzarà als licitadors.
15

ADJUDICACIÓ PROVISIONAL

L’òrgan de contractació acordarà motivadament, amb els informes que estimi oportú sol·licitar als tècnics competents vers
el procediment, dins del termini de set (7) dies a comptar des de la publicació dels resultats del Sobre 3, l’adjudicació
provisional al licitador que presenti l’oferta més avantatjosa. L’adjudicatari té l’obligació de mantenir la seva oferta, com a
mínim, durant 6 mesos.
L’adjudicació provisional es notificarà per correu electrònic als licitadors.
16

GARANTIA

L’adjudicatari haurà de constituir una garantia per import del 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA, abans de la
formalització del Contracte,
L’esmentada garantia podrà ser constituïda, d’acord amb els models proposats:
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a)

En metàl·lic (en efectiu, o bé mitjançant xec bancari o taló conformat a nom de la Propietat). El metàl·lic es
dipositarà al compte de la Propietat. L’acreditació s’efectuarà mitjançant el lliurament del resguard emès.

b)

Mitjançant aval prestat per algun dels Bancs, Cooperatives de Crèdit, Establiments Financers de Crèdit i Societats
de garantia Recíproca autoritzats per operar a Espanya.
En cas de tractar-se d’un aval bancari, el citat aval s’haurà de formalitzar segons l’aval tipus que figura a l’Annex
VI d’aquest Plec de Clàusules Particulars, i l’avalista haurà de complir els requisits legalment exigibles.
El licitador haurà d’acreditar la constitució de la garantia en el termini dels set (7) dies hàbils següents a la
notificació de l’adjudicació provisional del contracte.

Quan com a conseqüència de la modificació del contracte, per qualsevol circumstància, el preu del mateix experimenti
variació a l’alça o a la baixa, es reajustarà la garantia constituïda per l’import necessari per tal que es mantingui la deguda
proporcionalitat entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment.
La devolució o cancel·lació de la garantia es realitzarà, una vegada produït el venciment del termini de garantia, que
s’estableix en un (1) any, i acomplert satisfactòriament el contracte, o resolt aquest per causes no imputables al
contractista i seguint el procediment establert al contracte.
17

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA

Transcorreguts 5 dies hàbils d’haver-ne acordat l’adjudicació provisional, s’elevarà a definitiva, sempre i quan durant
aquest termini de 5 dies hàbils, l’adjudicatari provisional, presenti correctament la següent documentació:
-

Certificat positiu de l’Agència Estatal Tributària acreditant que l’empresa es troba al corrent d’obligacions
tributàries i de la inexistència de deutes de naturalesa tributària amb l’Estat.
Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el compliment de les
obligacions de l’empresa amb la Seguretat Social.
Certificat positiu acreditatiu que l’empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries amb la Generalitat de
Catalunya.
El document d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques.

A tal efecte són vàlides les certificacions, impreses per via telemàtica, informàtica o electrònica, de caràcter positiu i
acreditatives del compliment d’obligacions amb l’Agencia Tributària i la Tresoreria de la Seguretat Social.
18

Document acreditatiu de la constitució de la garantia, d’acord amb el que s’estableix a la clàusula anterior.
Pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil per un import mínim de 600.000 €.
Pòlissa d’assegurança “tot risc construcció”.
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Amb la formalització del contracte aquest quedarà perfeccionat.
L’adjudicatari està obligat a la formalització documental del contracte, en el termini de set (7) dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la notificació de l’adjudicació definitiva.
L’adjudicatari pot sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les despeses corresponents.
Si en el termini establert, el contracte no es pogués formalitzar per causes imputables al contractista, l’òrgan de
contractació pot acordar l’anul·lació de l’adjudicació provisional i establir una nova adjudicació provisional a favor del
licitador següent en número de punts d’acord a la Clàusula 13.
La formalització del contracte és requisit imprescindible per poder iniciar la seva execució. El Contracte es formalitzarà
d'acord amb el model lliurat a les empreses licitadores.
19

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment d’allò que disposa l’article 5 de la Ley Orgànica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, en el que es regula el dret d’informació en la recollida de les dades de caràcter personal, i d’acord amb
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el seu reglament de desenvolupament, aprovat mitjançant el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, es deixa
constància del següents extrems:
a)

La documentació requerida per a licitar 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 pels licitadors que contingui dades de caràcter personal de persones
físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, etc.), el licitador garanteix que ha obtingut prèviament el
consentiment de les persones afectades per facilitar la referida informació a la Propietat amb la finalitat de licitar
en el present procediment.

c)

La documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter personal serà dipositada a les
oficines de L’Arquebisbat de Tarragona per la qualificació, valoració i comparació de les proposicions dels
licitadors i per donar compliment a les finalitats establertes per aquest plec. El destinatari d’aquesta informació
serà l’Arquebisbat de Tarragona, així com aquells tercers que realitzin tasques de fiscalització o aquells tercers
que, en l’execució del contracte, necessàriament hagin d’accedir a la mateixa.

d)

La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que el licitador autoritza a l’Arquebisbat de
Tarragona 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 afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint un escrit a l’Arquebisbat
de Tarragona com a entitat responsable del tractament, adjuntant una còpia del Document Nacional d’Identitat o
altre Document Oficial que acrediti la identitat de la persona que exerciti el dret.

Als efectes previstos en la present Clàusula, els licitadors hauran d’aportar una declaració responsable, de conformitat
amb el model que s’adjunta com a Annexos III i IV.
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.
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 i que corresponen a l’Arquebisbat de Tarragona, 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.
20

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 la Propietat, o que per la seva pròpia naturalesa
hagi de ser tractada com a tal. Aquest deure de confidencialitat es mantindrà durant un termini mínim de 5 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.
21

CERTIFICACIONS I FORMA DE PAGAMENT

L’import de les obres executades s’acreditarà mitjançant certificacions mensuals a origen expedides per la Direcció
Facultativa (DF). Les certificacions es realitzaran exclusivament de l’obra realment executada, més l’IVA que en cada
moment correspongui.
Les certificacions es lliuraran documentades amb suport paper, 2 còpies, i a més a més en suport informàtic (tant en
format PDF, TCQ com en format Microsoft Excel).
L’abonament de les factures tindrà lloc el primer dia de pagament de la Propietat, després dels 90 dies transcorreguts des
de la data de validació de la certificació corresponent per part de la DF.
La factura mensual corresponent als treballs certificats del pressupost d’adjudicació i - si s’escau - als treballs certificats
corresponents a preus contradictoris aprovats, tindrà a tots els efectes, caràcter de liquidació total i definitiva de totes les
obres i treballs executats fins a la data d’emissió de cada certificació.
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22

EFECTES I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

Ambdues parts contractants es sotmeten expressament a la jurisdicció civil i competència dels jutjats i tribunals de la ciutat
de Tarragona, amb renúncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

Tarragona, a ................. de ................. de 2.020

ANNEXOS
Annex I

Formulari. Dades de l’empresa licitadora. OBLIGATORI SOBRE 1

Annex II

Declaració responsable. Capacitat per contractar. OBLIGATORI SOBRE 1

Annex III

Declaració responsable. Confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal. OBLIGATORI SOBRE 1

Annex IV Declaració responsable. Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal. OBLIGATORI SOBRE 1
Annex V

Proposta econòmica i de terminis per a la realització dels treballs relatius a l’execució de les obres definides al
Projecte de restauració de l’Església del Sagrat Cor de Vistabella (FASE-1a i FASE-2). OBLIGATORI SOBRE
3

Annex VI Model d’Aval Bancari
Annex VII Rebut de documentació
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ANNEX I

FORMULARI. DADES DE L’EMPRESA LICITADORA

CONTRACTE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEFINIDES A LA FASE-1a i FASE-2 DEL PROJECTE DE RESTAURACIÓ
DE L’ESGLÉSIA DEL SAGRAT COR DE VISTABELLA. PLAÇA DEL DOCTOR GASPÀ BLANCH, VISTABELLA, 43765
LA SECUITA, TARRAGONA.

Documentació obligatòria a incloure al SOBRE 1.

1.

DADES DE L’EMPRESA
Denominació social
Nom comercial
NIF
Adreça del domicili social
Adreça d’Internet

2.

DADES A EFECTES DE NOTIFICACIONS
Adreça
Telèfon
Fax
Mail

3.

4

DADES DE LES PERSONES AMB REPRESENTACIÓ O APODERADES
Representant

Nom i cognoms
NIF
Telèfon mòbil
Mail

Apoderat/ada

Nom i cognoms
NIF
Telèfon mòbil
Mail

Altres interlocutors

Nom i cognoms
NIF
Telèfon mòbil
Mail

DADES DEL DOCUMENT ON CONSTA L’ATORGAMENT DE FACULTATS (escriptura pública notarial, etc.)
Data del document
Termini de vigència de les facultats
Núm. de protocol
Notari
Col·legi notari
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ANNEX II

DECLARACIÓ RESPONSABLE. CAPACITAT PER CONTRACTAR.

CONTRACTE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEFINIDES A LA FASE-1a i FASE-2 DEL PROJECTE DE RESTAURACIÓ
DE L’ESGLÉSIA DEL SAGRAT COR DE VISTABELLA. PLAÇA DEL DOCTOR GASPÀ BLANCH, VISTABELLA, 43765
LA SECUITA, TARRAGONA.

Declaració obligatòria a incloure al SOBRE 1.

El Sr. .................................. , amb DNI núm.
........................... , actuant en nom i representació de
........................................, assabentat del procediment per a l’adjudicació del Contracte per a l’execució de les obres
definides al Projecte de restauració de l’Església del Sagrat Cor de Vistabella (FASE-1a i FASE-2), sol·licita, mitjançant
el present escrit, participar en l’esmentat procediment i a tal efecte declara:

1

Que l’empresa participant té la capacitat exigida per a participar en el present procediment, d’acord amb el
que estableix el plec de clàusules particulars.

2

Que l’empresa participant compleix els requisits de solvència tècnica, professional, econòmica i financera
exigida al plec de clàusules particulars i disposa de la classificació prevista al mateix.

3

Que l’empresa participant es troba al corrent d’obligacions tributàries amb l’Estat.

4

Que l’empresa participant es troba al corrent d’obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya.

5

Que l’empresa participant es troba al corrent d’obligacions amb la Seguretat Social.

6

Que l’empresa participant està donada d’alta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques i al corrent del seu
pagament, quan s’exerceixin activitats subjectes a aquest impost.

7

Que l’empresa participant accepta que la documentació esmentada en el present plec té caràcter
contractual.

8

Que es fixa als efectes de notificacions en relació amb aquest procediment el següent domicili i persona de
contacte:
Domicili

Adreça
Telèfon
Mail

...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

Persona de contacte Nom i cognoms ...........................................................................................................
Telèfon mòbil
...........................................................................................................

i als efectes oportuns, signa el present, a ............................... de .................. de 2020
Signatura

ESGLÉSIA DE VISTABELLA. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

14/19

ANNEX III DECLARACIÓ RESPONSABLE. CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE
CARÀCTER PERSONAL.
CONTRACTE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEFINIDES A LA FASE-1a i FASE-2 DEL PROJECTE DE RESTAURACIÓ
DE L’ESGLÉSIA DEL SAGRAT COR DE VISTABELLA. PLAÇA DEL DOCTOR GASPÀ BLANCH, VISTABELLA, 43765
LA SECUITA, TARRAGONA.

Declaració obligatòria a incloure al SOBRE 1.

El Sr. .................................. , amb DNI núm.
........................... , actuant en nom i representació de
........................................, assabentat del procediment per a l’adjudicació del Contracte per a l’execució de les obres
definides al Projecte de restauració de l’Església del Sagrat Cor de Vistabella (FASE-1a i FASE-2), declara:

1

Que en relació a tota la documentació que presenta per participar en la licitació del Contracte per a l’execució de
les obres definides al Projecte de restauració de l’Església del Sagrat Cor de Vistabella (FASE-1a i FASE-2),
Tarragona, que contingui dades de caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic,
col·laboradors, etc) garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones afectades per facilitar
la referida informació a l’Arquebisbat de Tarragona amb la finalitat de licitar en el present procediment.

2

Que, en cas de resultar adjudicatari, 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 i
a mantenir la confidencialitat de tota aquella informació a la que tingui accés per a l’execució del contracte en els
termes contemplats en el plec de clàusules particulars del Contracte per a l’execució de les obres definides al
Projecte de restauració de l’Església del Sagrat Cor de Vistabella (FASE-1a i FASE-2).

i als efectes oportuns, signa el present, a ............................... de .................. de 2020
Signatura
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ANNEX IV DECLARACIÓ RESPONSABLE. LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE
CARÀCTER PERSONAL
CONTRACTE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEFINIDES A LA FASE-1a i FASE-2 DEL PROJECTE DE RESTAURACIÓ
DE L’ESGLÉSIA DEL SAGRAT COR DE VISTABELLA. PLAÇA DEL DOCTOR GASPÀ BLANCH, VISTABELLA, 43765
LA SECUITA, TARRAGONA.

Declaració obligatòria a incloure al SOBRE 1.

El Sr. .................................. , amb DNI núm.
........................... , actuant en nom i representació de
........................................, assabentat del procediment per a l’adjudicació del Contracte per a l’execució de les obres
definides al Projecte de restauració de l’Església del Sagrat Cor de Vistabella (FASE-1a i FASE-2), declara:

1

L’empresa .................. es compromet a complir i a fer complir el deure de secret professional i de confidencialitat
establerts a l’article 10 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Tot el personal de ................................... que pugui tenir accés a documentació i a dades, estarà subjecte al més
estricte secret professional en relació a aquestes, i .......................... els hi informarà degudament d’aquest fet.
La obligació de secret professional per part de ................................... perdurarà inclòs després de finalitzar la
seva relació amb l’Arquebisbat de Tarragona.

2

L’empresa ................... es compromet a tractar les dades de caràcter personal a les que tingui accés en virtut
dels serveis i treballs que li siguin encarregats per l’Arquebisbat de Tarragona, únicament conforme a les
instruccions facilitades per aquest, i a no aplicar-les amb cap altre finalitat, tampoc les comunicarà en cap altre
cas a d’altres persones o entitats, de conformitat amb el que estableix l’article 12.2 de la Llei Orgànica de
Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Tanmateix, ....................................., al finalitzar la prestació contractual, o quan així ho indiqui el responsable del
tractament de l’Arquebisbat de Tarragona, es responsabilitzarà de que les dades de caràcter personal siguin
conservades únicament durant el temps que exigeix la normativa corresponent, i una vegada transcorregut
aquest temps, siguin destruïdes o retornades, de la mateixa manera que qualsevol suport on hi constin, de
conformitat amb el que s’estableix a l’article 12.3 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

3

L’empresa .................... garanteix que, sense perjudici del exacte acompliment de tot allò que estableix el present
document, observarà en tot moment i en relació a les dades de caràcter personal que li puguin ser facilitades per
l’Arquebisbat de Tarragona, les disposicions de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.

Nota: a la línia de punts posar el nom complet de l’empresa.

i als efectes oportuns, signa el present, a ............................... de .................. de 2020
Signatura
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ANNEX V PROPOSTA ECONÒMICA I DE TERMINIS PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS
RELATIUS A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEFINIDES A LA FASE-1a i FASE-2 DEL
PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE L’ESGLÉSIA DEL SAGRAT COR DE VISTABELLA.
PLAÇA DEL DOCTOR GASPÀ BLANCH, VISTABELLA, 43765 LA SECUITA, TARRAGONA.
CONTRACTE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEFINIDES A LA FASE-1a i FASE-2 DEL PROJECTE DE RESTAURACIÓ
DE L’ESGLÉSIA DEL SAGRAT COR DE VISTABELLA. PLAÇA DEL DOCTOR GASPÀ BLANCH, VISTABELLA, 43765
LA SECUITA, TARRAGONA.

Declaració obligatòria a incloure al SOBRE 3.

El Sr. .................................. , amb DNI núm.
........................... , actuant en nom i representació de
............................................................, assabentat del procediment per a l’adjudicació del Contracte per a l’execució de
les obres definides al Projecte de restauració de l’Església del Sagrat Cor de Vistabella (FASE-1a i FASE-2), es
compromet a realitzar-les amb estricta subjecció als requisits i condicions esmentats d’acord amb la següent oferta:

Import PEC de la FASE-1a + FASE-2

........................ €

(correspon a una baixa global del .......... % sobre l’import de licitació de PEC = 140.287,27 €

Termini d’execució d’obra de la FASE-1a + FASE-2

.......... mesos

A tots els efectes, les obres objecte d’aquest procediment, estaran executades, acabades, certificades, recepcionades i
amb tota la documentació relacionada en aquest Plec i al Contracte d’Execució de les Obres lliurada a la Direcció
Facultativa abans del 17 de febrer de 2021.

i als efectes oportuns, signa el present, a ............................... de .................. de 2020
Signatura
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ANNEX VI MODEL D’AVAL BANCARI
CONTRACTE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEFINIDES A LA FASE-1a i FASE-2 DEL PROJECTE DE RESTAURACIÓ
DE L’ESGLÉSIA DEL SAGRAT COR DE VISTABELLA. PLAÇA DEL DOCTOR GASPÀ BLANCH, VISTABELLA, 43765
LA SECUITA, TARRAGONA.

Model d’aval bancari intervingut i autoritzat per Notari.

El Banc ........................... i en el seu nom i representació ........................................... en qualitat de ................................ i
segons les facultats dimanades de l'Escriptura de Poder atorgada davant el Notari de ................................, D.
....................................... amb data ............., número ........... del seu protocol, i que afirmen trobar-se íntegrament
subsistents, es constitueix avalista fiador solidari de l'empresa ......................., en interès i benefici de l’ARQUEBISBAT
DE TARRAGONA i fins la suma de ....................... Euros (5 % del preu d’adjudicació), a efectes de garantir l'exacte
compliment per l'empresa esmentada de totes i cadascuna de les obligacions concretades en el corresponent Contracte
per a l’execució de les obres definides al Projecte de restauració de l’Església del Sagrat Cor de Vistabella (FASE-1).
L'aval indicat es presta pel Banc .........................................., amb expressa i formal renúncia dels beneficis d'excussió,
divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicació, i a l'efecte declara el Banc que vol obligar-se i
s'obliga conjuntament i solidàriament amb la companyia ............................................... fins al termini de vigència del
contracte abans esmentat, a pagar amb caràcter incondicional i dins, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit,
la suma o sumes que, fins a la concurrència de la xifra fiançada de .............................. Euros (5% del preu d’adjudicació,
IVA exclòs) s'expressi al requeriment, renunciant el Banc, expressament i solemnement, a tota excepció o reserva quant
al lliurament de les quantitats que li fossin reclamades qualsevol que fos la causa o motiu en què aquestes poguessin
fonamentar-se, i encara que es manifestés oposició o reclamació per part de ................................., o de tercers, qualsevol
que aquests fossin.
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ANNEX VII REBUT DE DOCUMENTACIÓ
CONTRACTE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEFINIDES A LA FASE-1a i FASE-2 DEL PROJECTE DE RESTAURACIÓ
DE L’ESGLÉSIA DEL SAGRAT COR DE VISTABELLA. PLAÇA DEL DOCTOR GASPÀ BLANCH, VISTABELLA, 43765
LA SECUITA, TARRAGONA.

Aquest document acredita que l’EMPRESA licitadora a l’esmentat procediment ha lliurat la següent documentació:
TRES (3) SOBRES TANCATS i LACRATS
i que a la seva cara exterior consta la següent informació:
SOBRE 1

DOCUMENTACIÓ GENERAL
Contracte per a l’execució de les obres definides al Projecte de restauració de l’Església del Sagrat Cor
de Vistabella (FASE-1a i FASE-2)
Nom de l’empresa
Adreça postal
Telèfon i fax
Adreça de correu electrònic
Signatura del licitador o persona que el representi
Nom de la persona de contacte

SOBRE 2

PROPOSTA TÈCNICA
Contracte per a l’execució de les obres definides al Projecte de restauració de l’Església del Sagrat Cor
de Vistabella (FASE-1a i FASE-2)
Nom de l’empresa
Adreça postal
Telèfon i fax
Adreça de correu electrònic
Signatura del licitador o persona que el representi
Nom de la persona de contacte

SOBRE 3

PROPOSTA ECONÓMICA I TERMINI
Contracte per a l’execució de les obres definides al Projecte de restauració de l’Església del Sagrat Cor
de Vistabella (FASE-1a i FASE-2)
Nom de l’empresa
Adreça postal
Telèfon i fax
Adreça de correu electrònic
Signatura del licitador o persona que el representi
Nom de la persona de contacte

Segell de registre de l’Arquebisbat de Tarragona:
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