
Universitat de Lleida

UNIVERSITAT DE LLEIDA

Procediment Negociat

CONTRACTE D’OBRES
Per l’adequació de Sectors d’incendi i recorrecoguts d’evacuació de l’Edifici de la 
Facultat  de  Lletres  (Rectorat).  1a  Fase:  Intervenció  en  la  part  Sud-Oest  de  la 
Rambla d’Aragó.  

Presentació de Proposicions: 
Fins el  23 de març al  Registre General de la UdL. Edifici Rectorat
Horari: 9-14 h (darrer dia de presentació de 9-13 h)

• Quadre de característiques del contracte

• Annex1 – Model de Sol·licitud d’admissió de documentació

• Annex 2 – Oferta Econòmica

• Annex 3 – Declaració Responsable
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

A. Objecte: 
1.1 Constitueix l’objecte d’aquesta contractació les obres per l’adequació de Sectors 
d’incendi i Recorreguts d’evacuació de l’edifici de la Facultat de Lletres (Rectorat).

1.2 Codificació corresponent al Vocabulari Comú dels Contractes Públics (CPV-2008)
45343200-5, Trabajos de instalacion de dispositivos contra incendios
Codificació corresponent a la Classificació Estadística de Productes per Activitats (CPA-
2008)
43.29.19, Otros trabajos de instalación.

1.3. Les obres seran executades segons el projecte redactat per Pampols Arquitecte SLP

Les obres a executar consisteixen principalment en:
- Enderrocs i gestió de residus
- Estructura
- Revestiments
- Portes Tallafocs
- Tabiqueria especial foc
- Paleteria
- Intal·lacions contra incedis
- Seguretat i Salut

1.4 El conjunt de documents que integren aquest projecte tindrà caràcter contractual, llevat del 
quadre de preus descompostos que només té valor justificatiu dels preus unitaris adoptats en 
el projecte i com a orientació per al contractista per tal d’estudiar la seva oferta. Per tant, els 
documents hauran d’anar signats per l’adjudicatari- com a prova de conformitat- en l’acte de 
formalització del contracte. Només hi haurà modificacions del projecte en els casos i en els 
termes previstos a la legislació de Contractes de les Administracions Públiques, previs els 
tràmits pertinents de la Universitat de Lleida.

1.5 De conformitat amb l’article 142 de la LCSP, la UdL restarà obligada a remetre als 
licitadors que així ho requereixin per escrit, els plecs o altre documentació complementaria, 
en el termini de 6 dies a partir de la recepció de la sol·licitud en aquest sentit, sempre i quan el 
licitador ho hagi sol·licitat amb 15 dies d’antelació abans de la finalització del termini per 
presentar les ofertes.

B. Pressupost màxim de licitació:
- Valor estimat del contracte: 131.220,24 EUR (IVA exclòs).  
   Partida de l’IVA (18%): 23.619,64 EUR.

C. Termini d’execució:
3 mesos

D. Tipus de tramitació: 
Procediment Negociat sense Publicitat
Tramitació Ordinària

E. Període de manteniment d’ofertes:
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3 mesos

F. Classificació:
No s’exigeix

G. Garantia provisional:
No n’hi ha

H. Admissió de variants:
No s’admeten

I. Dependència on s’ha d’aportar la documentació per formalitzar el contracte:
Oficina d’infraestructures Tècniques

J. Garantia definitiva:
5 % de l’import d’adjudicació exclòs l’IVA

K. Percentatge màxim de subcontractació:
Atenent al servei a prestar no s’admet la subcontractació.

L Termini de garantia:
L’establerta per la legislació vigent per aquests tipus de contractes, mínim 1 any.

M Revisió de preus i fórmula tipus:
Donades les característiques del contracte hi haurà revisió de preus en el cas que l’obra es 
demori més d’un any.

Ñ Finançament:
Sí ____   No ____
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Annex  1

MODEL DE SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ DE DOCUMENTACIÓ

 (  Presentar en el Registre General de la Universitat de Lleida)   

Nom i cognoms:
major d'edat, amb el DNI núm.:
en representació de l’empresa (nom 
i raó social):
data de poders

NIF empresa: 
carrer o plaça:

localitat: (CP)
província:
telèfon:
fax:
Correu electrònic de contacte

(aquestes dades seran les que la Universitat de Lleida farà servir per a les diferents notificacions)

Sol·licito  que,  per  participar  en  el  procediment  negociat  sense  publicitat  per  a  la 
CONTRACTACIÓ  DE LES  OBRES  PER  A  L’ADEQUACIÓ  DE  SECTORS 
D’INCENDI  I  RECORREGUTS  D’EVACUACIÓ  DE  L’EDIFICI  DE  LA 
FACULTAT  DE LLETRES  (RECTORAT)  1A FASE:  INTERVENCIÓ EN  LA 
PART SUD-OEST DE LA RAMBLA D’ARAGÓ convocat per la Universitat de Lleida 
s’admeti la documentació següent:

OFERTA ECONÒMICA I ALTRA DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

Lloc, data i signatura de la persona que fa la sol·licitud,

Important:  Els licitadors podran exercir el dret al retorn de la documentació presentada en el 
termini de 6 mesos des de l’adjudicació definitiva del contracte.
Transcorregut un any des del termini de l’adjudicació, sempre i quan sigui ferma la resolució, la  
UdL procedirà a la destrucció total de la documentació no reclamada.

OFICINA TÈCNICA D'INFRAESTRUCTURES   -   UNIVERSITAT DE LLEIDA  .      
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Annex  2

OFERTA ECONÒMICA  

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A L’ADEQUACIÓ DE SECTORS 
D’INCENDI I RECORREGUTS D’EVACUACIÓ DE L’EDIFICI DE LA 
FACULTAT DE LLETRES (RECTORAT) 1A FASE: INTERVENCIÓ EN LA 
PART SUD-OEST DE LA RAMBLA D’ARAGÓ

En/na 
__________________________________________________________________________ amb 
DNI  núm.  ________________  en  nom  i  representació  de  l'empresa 
_______________________________ 
_________________________________________________  domiciliada  a 
______________________  _________________________________________________  núm. 
_________  de  _______________  (CP______)  amb  NIF________________ 
________________  segons  poders  atorgats  davant  notari,  està  assabentat/da  i  accepta  les 
condicions i requisits que s'exigeixen al Plec de clàusules administratives i per a l'adjudicació 
del contracte de referència, i

ES COMPROMET

A)▪ A prendre al seu càrrec l'execució d’aquest contracte per un preu màxim total de:

En lletra En xifra 

Base:....................................................................................................euros
IVA:....%.............................................................................................euros

..........................€

..........................€

Total:....................................................................................................euros ..........................€

B) En el termini d’execució de________________ (detallar en setmanes)  

Data i signatura
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Annex  3

DECLARACIÓ RESPONSABLE

El/la  sotasignant  ................................................................................................amb  NIF 
...........com  a  apoderat/ada  de  1'empresa 
........................................................................................amb  CIF 
…………………………….declara  sota  la  seva  responsabilitat,  que  l'empresa  a  la  qual 
representa, licitadora en l'adjudicació per a la CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A 
L’ADEQUACIÓ DE SECTORS D’INCENDI I RECORREGUTS D’EVACUACIÓ 
DE  L’EDIFICI  DE  LA  FACULTAT  DE  LLETRES  (RECTORAT)  1A  FASE: 
INTERVENCIÓ EN LA PART SUD-OEST DE LA RAMBLA D’ARAGÓ:

1.- Està facultada per a contractar amb l’Administració, ja que, tenint capacitat d’obrar, no es  
troba compresa en cap de les circumstàncies previstes en l’article 49 del LCSP.

2.- Està al corrent  en el  compliment de les  seves  obligacions tributàries  i  amb la Seguretat 
Social, de conformitat amb el què estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la 
Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 
d’octubre.

3.- Està al corrent d’obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya.

4.-  Està  al  corrent  d’obligacions tributàries  amb l’Agència  Tributària  de l’Administració de 
l’Estat.
 
5.- Que no incompleix cap d’aquelles circumstàncies a les que es refereix la Llei 25/1983, de 26 
de  desembre,  sobre  incompatibilitats  d’alts  càrrecs,  així  com  la  Llei  21/1987,  de  26  de 
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’administració de la Generalitat.

6.- Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigits per la normativa vigent per a 
la seva obertura, instal·lació i funcionament legal.

7.-  Que la informació i documents aportats són de contingut absolutament cert.

8.- Que conec i accepto les condicions que figuren en aquests plecs de clàusules administratives 
i els seus annexes.

9.- Que la bústia electrònica on, si  s’escau, realitzar les comunicacions i notificacions en el 
procés de licitació i els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització, modificació, negociació, 
execució i extinció normal o anormal del contracte és.........................@.......................................

I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de …………

Signatura,
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