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Secció 2a DE L’ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES DE LES ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES

Subsecció 1a Normes generals

Article 131. Procediment d’adjudicació

1. Els contractes que subscriguin les administracions públiques s’han d’adjudicar
d’acord amb les normes d’aquesta secció.

2. L’adjudicació s’ha d’efectuar ordinàriament utilitzant una pluralitat de
CRITERIS d’adjudicació basats en el principi de millor relació qualitat-preu, i
utilitzant el PROCEDIMENT obert o el procediment restringit, llevat dels
contractes de concessió de serveis especials de l’annex IV, que s’adjudiquen
mitjançant aquest últim procediment.
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En els supòsits de l’article 168 es pot seguir el procediment negociat sense
publicitat; en els casos que preveu l’article 167 es pot recórrer al diàleg
competitiu o a la licitació amb negociació, i en els que indica l’article 177 es pot
utilitzar el procediment d’associació per a la innovació.

3. Els contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari
amb capacitat d’obrar i que disposi de l’habilitació professional necessària per
fer la prestació, complint les normes que estableix l’article 118 4. En els
contractes relatius a la prestació d’assistència sanitària en supòsits d’urgència i
amb un valor estimat inferior a 30.000 euros, no són aplicables les disposicions
d’aquesta Llei relatives a la preparació i adjudicació del contracte.

Per procedir a la contractació, en aquests casos n’hi ha prou que, a més de
justificar-se la urgència, es determini l’objecte de la prestació, es fixi el preu a
satisfer per l’assistència i l’òrgan de contractació designi l’empresa a la qual
correspon l’execució.

3



5. En els concursos de projectes s’ha de seguir el procediment que regula la
subsecció 7a d’aquesta secció.

En su estudio E/CNMC/004/18: Radiografía de los procedimientos de
contratación pública en España, la CNMC efectúa una estimación del coste de
utilizar procedimientos de contratación pública menos competitivos -
procedimientos distintos del abierto-, evaluando, en términos de eficiencia, la
relación entre la selección del procedimiento de contratación y el precio de
adjudicación que paga la Administración resultante de la licitación. Así, llega a
la conclusión de que los procedimientos abiertos y transparentes producen un
ahorro de casi un 10% de media en los importes de las adjudicaciones. Como
consecuencia de ello, y partiendo de la base de que es fundamental que las
Administraciones públicas elijan los procedimientos de contratación más
adecuados a las circunstancias concretas de los contratos, propone que la
opción por procedimientos no abiertos se reserve a los casos en que la pérdida
de eficiencia económica esté justificada por la obtención de otra clase de
ventajas, que deben quedar suficientemente detalladas y documentadas.
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Article 132. Principis d’igualtat, transparència i lliure competència.

1. Els òrgans de contractació han de donar als licitadors i candidats un
tractament igualitari i no discriminatori i han d’ajustar la seva actuació als
principis de transparència i proporcionalitat.

En cap cas no es pot limitar la participació per la forma jurídica o l’ànim de
lucre en la contractació, excepte en els contractes reservats per a entitats
recollides a la disposició addicional quarta.

2. La contractació no s’ha de concebre amb la intenció d’eludir els requisits de
publicitat o els relatius al procediment d’adjudicació que correspongui, ni de
restringir artificialment la competència, afavorint o perjudicant indegudament
determinats empresaris.
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3. Els òrgans de contractació han de vetllar en tot el procediment d’adjudicació
per la salvaguarda de la lliure competència. Així, tant aquests com la Junta
Consultiva de Contractació Pública de l’Estat o, si s’escau, els òrgans consultius o
equivalents en matèria de contractació pública de les comunitats autònomes, i
els òrgans competents per resoldre el recurs especial a què es refereix l’article
44 d’aquesta Llei, han de notificar a la Comissió Nacional dels Mercats i la
Competència o, si s’escau, a les autoritats autonòmiques de competència,
qualsevol fet del qual tinguin coneixement en l’exercici de les seves funcions
que pugui constituir una infracció de la legislació de defensa de la competència.
En particular, han de comunicar qualsevol indici d’acord, decisió o recomanació
col·lectiva, o pràctica concertada o conscientment paral·lela entre els licitadors,
que tingui per objecte, produeixi o pugui produir l’efecte d’impedir, restringir o
falsejar la competència en el procés de contractació.
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Article 133. Confidencialitat.

1. Sense perjudici del que disposa la legislació vigent en matèria d’accés a la
informació pública i de les disposicions que conté aquesta Llei relatives a la
publicitat de l’adjudicació i a la informació que s’ha de donar als candidats i als
licitadors, els òrgans de contractació no poden divulgar la informació facilitada
pels empresaris que aquests hagin designat com a confidencial en el moment
de presentar la seva oferta. El caràcter de confidencial afecta, entre d’altres, els
secrets tècnics o comercials, els aspectes confidencials de les ofertes i qualsevol
altra informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la
competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de
posteriors.

El deure de confidencialitat de l’òrgan de contractació, així com dels seus serveis
dependents, no es pot estendre a tot el contingut de l’oferta de l’adjudicatari ni
a tot el contingut dels informes i documentació que, si s’escau, generi
directament o indirectament l’òrgan de contractació en el curs del procediment
de licitació. Únicament es pot estendre a documents que tinguin una difusió
restringida, i en cap cas a documents que siguin públicament accessibles.
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El deure de confidencialitat tampoc pot impedir la divulgació pública de parts
no confidencials dels contractes subscrits, com ara, si s’escau, la liquidació, els
terminis finals d’execució de l’obra, les empreses amb les quals s’ha contractat i
subcontractat, i, en tot cas, les parts essencials de l’oferta i les modificacions
posteriors del contracte, respectant en tot cas el que disposa la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal.

2. El contractista ha de respectar el caràcter confidencial de la informació a què
tingui accés en ocasió de l’execució del contracte a la qual se li hagi donat el
caràcter referit en els plecs o en el contracte, o que per la seva pròpia
naturalesa s’hagi de tractar com a tal. Aquest deure es manté durant un termini
de cinc anys des del coneixement d’aquesta informació, llevat que els plecs o el
contracte estableixin un termini superior que, en tot cas, ha de ser definit i
limitat en el temps.
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Article 134. ANUNCI D’INFORMACIÓ PRÈVIA.

1. Els òrgans de contractació poden publicar un anunci d’informació prèvia amb
la finalitat de donar a conèixer els contractes d’obres, subministraments o
serveis que, tot i estar subjectes a una regulació harmonitzada, tinguin projectat
adjudicar en el termini a què es refereix l’apartat 5 del present article.

2. Els anuncis d’informació prèvia a què es refereix l’apartat anterior s’han de
publicar, amb el contingut que estableix l’annex III.A, a elecció de l’òrgan de
contractació, en el «DIARI OFICIAL DE LA UNIÓ EUROPEA» o en el perfil de
contractant de l’òrgan de contractació a què es refereix l’article 63 que estigui
allotjat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic o servei d’informació
equivalent d’àmbit autonòmic.
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3. Els anuncis d’informació prèvia s’han d’enviar a l’Oficina de Publicacions de la
Unió Europea o, si s’escau, s’han de publicar en el perfil de contractant, com
més aviat millor, una vegada presa la decisió per la qual s’autoritzi el programa
en què es prevegi la subscripció dels contractes corresponents, en el cas dels
d’obres, o una vegada iniciat l’exercici pressupostari, en els restants.

En qualsevol cas, els poders adjudicadors han de poder demostrar la data
d’enviament de l’anunci d’informació prèvia.

L’Oficina de Publicacions de la Unió Europea ha de confirmar al poder
adjudicador la recepció de l’anunci i la publicació de la informació enviada,
indicant la data de la publicació esmentada. Aquesta confirmació constitueix
prova de la publicació.
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4. En cas que l’anunci d’informació prèvia es publiqui en el «Diari Oficial de la
Unió Europea», no s’ha de publicar en l’àmbit nacional abans d’aquella
publicació. No obstant això, en tot cas es pot publicar en l’àmbit nacional si els
poders adjudicadors no han rebut cap notificació de la seva publicació al cap de
quaranta-vuit hores de la confirmació de la recepció de l’anunci per part de
l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea.

5. En cas que la publicació de l’anunci d’informació prèvia a què es refereix el
primer apartat s’hagi d’efectuar en el perfil de contractant de l’òrgan de
contractació, aquest últim ha d’enviar a l’Oficina de Publicacions de la Unió
Europea l’anunci de la publicació en el seu perfil.

L’anunci d’informació prèvia no s’ha de publicar en el perfil de contractant
abans que s’enviï a l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea l’anunci de la
seva publicació en la forma esmentada, i ha d’indicar la data de l’enviament
esmentat.
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6. El període cobert per l’anunci d’informació prèvia és d’un màxim de 12
mesos a comptar de la data d’enviament de l’anunci esmentat a l’Oficina de
Publicacions de la Unió Europea o, si s’escau, a partir de la data d’enviament
també a aquesta última de l’anunci de publicació en el perfil de contractant a
què es refereix l’apartat quart anterior.

Tanmateix, en el cas dels contractes de serveis que tinguin per objecte algun
dels serveis especials de l’annex IV, l’anunci d’informació prèvia pot abraçar un
termini superior a 12 mesos.

7. La publicació de l’anunci previ a què es refereix el primer apartat d’aquest
article, complint les condicions que estableixen els apartats 2 i 3 de l’article 156
i l’apartat 1 de l’article 164, permet reduir els terminis per presentar
proposicions en els procediments oberts i restringits en la forma que en
aquests preceptes es determina.
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Article 135. Anunci de licitació.

1. L’anunci de licitació per a l’adjudicació de contractes de les administracions
públiques, a excepció dels procediments negociats sense publicitat, s’ha de
publicar en el perfil de contractant. En els contractes subscrits per
l’Administració General de l’Estat, o per les entitats vinculades a aquesta que
gaudeixin de la naturalesa d’administracions públiques, l’anunci de licitació s’ha
de publicar, a més, en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Quan els contractes estiguin subjectes a una regulació harmonitzada, la licitació
s’ha de publicar, a més, en el «Diari Oficial de la Unió Europea», i els poders
adjudicadors han de poder demostrar la data d’enviament de l’anunci de
licitació.

L’Oficina de Publicacions de la Unió Europea ha de confirmar al poder
adjudicador la recepció de l’anunci i la publicació de la informació enviada,
indicant la data de la publicació esmentada. Aquesta confirmació constitueix
prova de la publicació.
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2. Quan l’òrgan de contractació ho consideri convenient, els procediments per
adjudicar contractes d’obres, subministraments, serveis, concessions d’obres i
concessions de serveis no subjectes a una regulació harmonitzada es poden
anunciar, a més, en el «Diari Oficial de la Unió Europea».

3. Els anuncis de licitació i els anuncis d’informació prèvia a què es refereix la
disposició addicional trenta-sisena (contractes de concessió de serveis especials
de l’annex IV) no s’han de publicar en els llocs que indica el primer paràgraf de
l’apartat primer anterior abans de la seva publicació en el «Diari Oficial de la
Unió Europea», en el cas en què s’hagin de publicar en el Diari Oficial esmentat,
i s’ha d’indicar la data d’aquell enviament, de la qual els serveis dependents de
l’òrgan de contractació han de deixar prova suficient en l’expedient, i no poden
contenir indicacions diferents de les incloses en l’anunci esmentat. No obstant
això, en tot cas es poden publicar si l’òrgan de contractació no ha rebut
notificació de la seva publicació al cap de 48 hores de la confirmació de la
recepció de l’anunci enviat.
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4. Els anuncis de licitació de contractes han de contenir la informació que recull
l’annex III.

5. En els contractes de concessió de serveis especials de l’annex IV la
convocatòria de licitació s’ha d’efectuar en tot cas mitjançant l’anunci
d’informació prèvia a què es refereix la disposició addicional trenta-sisena.

Article 136. Terminis de presentació de les sol·licituds de participació i de les
proposicions.

1. Els òrgans de contractació han de fixar els terminis de presentació de les
ofertes i sol·licituds de participació tenint en compte el temps que
raonablement pugui ser necessari per preparar-les, atesa la complexitat del
contracte i respectant, en tot cas, els terminis mínims que fixa aquesta Llei.
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2. Els òrgans de contractació han d’ampliar el termini inicial de presentació de
les ofertes i sol·licituds de participació, de manera que tots els possibles
interessats en la licitació puguin tenir accés a tota la informació necessària per
elaborar-les, quan per qualsevol raó els serveis dependents de l’òrgan de
contractació no hagin atès el requeriment d’informació que l’interessat hagi
formulat amb la deguda antelació, en els termes que assenyala l’apartat 3 de
l’article 138.

Aquesta causa no s’aplica quan la informació addicional sol·licitada tingui un
caràcter irrellevant a l’efecte de poder formular una oferta o sol·licitud que
siguin vàlides.

En tot cas, es considera informació rellevant als efectes d’aquest article la
següent:

a) Qualsevol informació addicional transmesa a un licitador.

b) Qualsevol informació associada a elements referits en els plecs i documents
de contractació.
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Els òrgans de contractació han d’ampliar el termini inicial de presentació de les
ofertes i sol·licituds de participació, així mateix, en cas que s’introdueixin
modificacions significatives en els plecs de la contractació, sense perjudici del
que assenyalen els articles 122.1 i 124.

En tot cas, es considera modificació significativa dels plecs la que afecti:

a) La classificació requerida.

b) L’import i el termini del contracte.

c) Les obligacions de l’adjudicatari.

d) El canvi o variació de l’objecte del contracte.

La durada de la pròrroga en tot cas ha de ser proporcional a la importància de
la informació sol·licitada per l’interessat.
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3. Quan les proposicions només es puguin fer després d’una visita sobre el
terreny o amb una consulta prèvia «in situ» de la documentació que s’adjunti al
plec, els terminis mínims per presentar les ofertes i sol·licituds de participació
que estableix aquesta Llei s’amplien de manera que tots els interessats que
estiguin afectats puguin tenir coneixement de tota la informació necessària per
preparar-les.

4. La presentació de proposicions o la recepció de la documentació en format
electrònic necessària per presentar-les en qualsevol procediment no pot
suposar l’exigència de cap quantitat als licitadors.

Article 137. Reducció de terminis en cas de tramitació urgent.

En cas que l’expedient de contractació s’hagi declarat de tramitació urgent, els
terminis que estableix aquesta secció es redueixen en la forma que preveuen la
lletra b) de l’apartat 2 de l’article 119 i les altres disposicions d’aquesta Llei.
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Article 138. Informació a interessats.

1. Els òrgans de contractació han d’oferir accés als plecs i altra documentació
complementària per mitjans electrònics a través del perfil de contractant, accés
que ha de ser lliure, directe, complet i gratuït, i que s’ha de poder efectuar des
de la data de la publicació de l’anunci de licitació o, si s’escau, de l’enviament de
la invitació als candidats seleccionats.

2. Excepcionalment, en els casos que s’assenyalen a continuació, els òrgans de
contractació poden donar accés als plecs i altra documentació complementària
de la licitació, a partir de mitjans no electrònics. En aquest cas l’anunci de
licitació o la invitació als candidats seleccionats han d’advertir d’aquesta
circumstància; i el termini de presentació de les proposicions o de les
sol·licituds de participació s’ha de prolongar cinc dies, excepte en el cas de
tramitació urgent de l’expedient a què es refereix l’article 119.
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L’accés no electrònic als plecs i altra documentació complementària de la
licitació ha d’estar justificat quan concorri algun dels supòsits següents:

a) Quan es donin circumstàncies tècniques que ho impedeixin, en els termes
que assenyala la disposició addicional quinzena.

b) Per raons de confidencialitat, en aplicació del que disposa l’article 133.

c) En el cas de les concessions d’obres i de serveis, per motius de seguretat
excepcionals.
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3. Els òrgans de contractació han de proporcionar a tots els interessats en el
procediment de licitació, a tot tardar 6 dies abans que finalitzi el termini fixat
per a la presentació d’ofertes, la informació addicional sobre els plecs i altra
documentació complementària que aquests sol·licitin, a condició que l’hagin
demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de presentació de les
proposicions o de les sol·licituds de participació, llevat que en els plecs que
regeixen la licitació s’estableixi un termini diferent. En els expedients que
s’hagin qualificat d’urgents, el termini de sis dies a tot tardar abans que finalitzi
el termini fixat per a la presentació d’ofertes és de 4 dies a tot tardar abans que
finalitzi el termini esmentat en els contractes d’obres, subministraments i
serveis subjectes a una regulació harmonitzada sempre que s’adjudiquin per
procediments obert i restringit En els casos en què el que s’hagi sol·licitat siguin
aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentació i així ho
estableixi el plec de clàusules administratives particulars, les respostes tenen
caràcter vinculant i, en aquest cas, s’han de fer públiques en el perfil de
contractant corresponent en termes que garanteixin la igualtat i concurrència
en el procediment de licitació.
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Article 139. Proposicions dels interessats.

1. Les proposicions dels interessats s’han d’ajustar als plecs i la documentació
que regeixen la licitació, i la seva presentació suposa l’acceptació
incondicionada per l’empresari del contingut de la totalitat de les seves
clàusules o condicions, sense cap excepció o reserva, així com l’autorització a la
mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el Registre
oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o les llistes oficials
d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.

2. Les proposicions són secretes i s’han d’arbitrar els mitjans que garanteixin
aquest caràcter fins al moment d’obertura de les proposicions, sense perjudici
del que disposen els articles 143, 175 i 179 pel que fa a la informació que s’ha
de facilitar als participants en una subhasta electrònica, en un diàleg competitiu
o en un procediment d’associació per a la innovació.
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3. Cada licitador no pot presentar més d’una proposició, sense perjudici del
que disposen l’article 142 sobre admissibilitat de variants i l’article 143 sobre
presentació de nous preus o valors en el si d’una subhasta electrònica. Tampoc
pot subscriure cap proposta en unió temporal amb altres si ho ha fet
individualment ni figurar en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes
normes dona lloc a la no-admissió de cap de les propostes que hagi subscrit.

4. En la proposició s’ha d’indicar, com a partida independent, l’import de
l’impost sobre el valor afegit que s’hagi de repercutir.
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Article 140. PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL
COMPLIMENT DELS REQUISITS PREVIS.

1. En relació amb la presentació de la documentació acreditativa del
compliment dels requisits previs, s’han d’observar les regles que s’estableixen a
continuació:

a) Les proposicions en el PROCEDIMENT OBERT s’han d’acompanyar d’una
declaració responsable que s’ajusti al formulari de document europeu únic
de contractació de conformitat amb el que indica l’article següent, que ha
d’estar signada i amb la identificació corresponent, en la qual el licitador
posi de manifest el següent:

1r Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu
objecte social es pot presentar a la licitació, així com que el signant de la
declaració té la deguda representació per presentar la proposició i la declaració.
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2n Que disposa de la classificació corresponent, si s’escau, o que compleix els
requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o professional exigits, en
les condicions que estableixi el plec de conformitat amb el formulari normalitzat
del document europeu únic de contractació a què es refereix l’article següent.

3r Que no està incursa en prohibició de contractar per si mateixa ni per
extensió com a conseqüència de l’aplicació de l’article 71.3 d’aquesta Llei.

4t La designació d’una adreça de correu electrònic on efectuar les notificacions,
que ha de ser «habilitada» de conformitat amb el que disposa la disposició
addicional quinzena, en els casos en què l’òrgan de contractació hagi optat per
efectuar les notificacions a través d’aquesta. Aquesta circumstància s’ha de
recollir en el plec de clàusules administratives particulars.
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b) En el cas de sol·licituds de participació en els procediments restringit, de
licitació amb negociació, en el diàleg competitiu i en el d’associació per a la
innovació, la declaració responsable a què es refereix la lletra a) anterior ha de
posar de manifest addicionalment que es compleixen els requisits objectius
que s’hagin establert d’acord amb l’article 162 d’aquesta Llei, en les condicions
que estableixi el plec de conformitat amb el formulari normalitzat del document
europeu únic de contractació a què es refereix l’article següent.

c) En els casos en què l’empresari recorri a la solvència i mitjans d’altres
empreses de conformitat amb l’article 75 d’aquesta Llei, cadascuna d’aquestes
també ha de presentar una declaració responsable en la qual figuri la
informació pertinent per a aquests casos d’acord amb el formulari normalitzat
del document europeu únic de contractació a què es refereix l’article següent.

La presentació del compromís a què es refereix l’apartat 2 de l’article 75 s’ha
d’efectuar de conformitat amb el que disposa l’apartat tercer del present article.
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d) En tots els supòsits en què el procediment exigeixi la constitució d’una
garantia provisional, s’ha d’aportar el document acreditatiu d’haver-la
constituït.

e) En tots els supòsits en què diversos empresaris concorrin agrupats en una
unió temporal, cada empresa participant ha d’aportar una declaració
responsable en la qual ha de figurar la informació requerida en aquests casos
en el formulari del document europeu únic de contractació a què es refereix
l’article següent.

Addicionalment a la declaració o declaracions a què es refereix el paràgraf
anterior, els empresaris que siguin part de la unió temporal han d’aportar el
compromís de la seva constitució de conformitat amb el que exigeix l’apartat 3
de l’article 69 d’aquesta Llei.
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f) A més de la declaració responsable a què es refereix la lletra a) anterior, les
empreses estrangeres, en els casos en què el contracte s’hagi d’executar a
Espanya, han d’aportar una declaració de submissió a la jurisdicció dels jutjats i
tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de
manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si s’escau,
al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador.

g) Quan el plec prevegi la divisió en lots de l’objecte del contracte, si els
requisits de solvència econòmica i financera o tècnica i professional exigits
varien d’un lot a l’altre, s’ha d’aportar una declaració responsable per cada lot
o grup de lots al qual s’apliquin els mateixos requisits de solvència.
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2. Quan, de conformitat amb aquesta Llei, el plec de clàusules administratives
particulars o el document descriptiu exigeixin l’acreditació d’altres
circumstàncies diferents de les que comprèn el formulari del document europeu
únic de contractació a què es refereix l’article següent, aquests han d’indicar la
forma de la seva acreditació.

3. L’òrgan o la mesa de contractació poden demanar als candidats o licitadors
que presentin la totalitat o una part dels documents justificatius, quan
considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la
declaració, quan sigui necessari per al bon desenvolupament del procediment
i, en tot cas, abans d’adjudicar el contracte.

No obstant això, quan l’empresari estigui inscrit en el Registre oficial de
licitadors i empreses classificades del sector públic o figuri en una base de
dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea, com un expedient
virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge electrònic de documents o
un sistema de prequalificació, i aquests siguin accessibles de manera gratuïta
per als òrgans esmentats, no està obligat a presentar els documents
justificatius o una altra prova documental de les dades inscrites en els llocs
referits. 30



4. Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de
prohibicions de contractar a què es refereixen els apartats anteriors han de
concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de
perfecció del contracte.

Article 141. Declaració responsable i altra documentació.

1. Els òrgans de contractació han d’incloure en el plec, juntament amb
l’exigència de declaració responsable, el model al qual aquesta s’ha d’ajustar. El
model que reculli el plec ha de seguir el formulari de document europeu únic
de contractació aprovat en el si de la Unió Europea, sense perjudici del que
estableix la lletra c) de l’apartat 4 de l’article 159.

2. En els casos en què s’estableixi la intervenció d’una mesa de contractació,
aquesta ha de qualificar la declaració responsable i la documentació a què es
refereix l’article anterior.

Quan aquesta apreciï defectes esmenables, ha de donar un termini de tres dies
a l’empresari perquè els corregeixi.
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Article 142. Admissibilitat de variants.

1. Quan en l’adjudicació s’hagin de tenir en compte criteris diferents del preu,
l’òrgan de contractació pot prendre en consideració les variants que ofereixin
els licitadors, sempre que les variants es prevegin en els plecs. Es considera que
es compleix aquest requisit quan s’expressin els requisits mínims, les
modalitats i les característiques d’aquestes, així com la seva vinculació
necessària amb l’objecte del contracte.

2. La possibilitat que els licitadors ofereixin variants s’ha d’indicar en l’anunci de
licitació del contracte, i s’ha de precisar sobre quins elements i en quines
condicions queda autoritzada la seva presentació.

Les precisions de les variants que es puguin admetre poden fer referència a
determinades funcionalitats que puguin tenir els béns, les obres o els serveis
objecte del contracte, o a la satisfacció adequada de determinades necessitats.
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3. En els procediments d’adjudicació de contractes de subministrament o de
serveis, els òrgans de contractació que hagin autoritzat la presentació de
variants no en poden rebutjar una per l’únic motiu que, si és elegida, donaria
lloc a un contracte de serveis en comptes d’un contracte de subministrament, o
a un contracte de subministrament en comptes d’un contracte de serveis.

Se entiende por «variante» la oferta de una prestación distinta de la
configurada en el pliego de prescripciones técnicas o proyecto de la obra
(TACRC Resol 267/2013); en este sentido se pueden definir las variantes como
propuestas alternativas que incorporan otras soluciones técnicas a la
prestación objeto de licitación, concretándose en una proposición alternativa u
opcional para el órgano de contratación respecto de la exigida en los pliegos
(TACP Madrid Resol 43/2011).
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Article 143. Subhasta electrònica.

1. Als efectes de l’adjudicació del contracte es pot formalitzar una subhasta
electrònica, articulada com un procés electrònic repetitiu, que té lloc després
d’una primera avaluació completa de les ofertes, per a la presentació de
millores en els preus o de nous valors relatius a determinats elements de les
ofertes que les millorin en el seu conjunt, basat en un dispositiu electrònic que
permeti la seva classificació a través de mètodes d’avaluació automatitzats, i
s’ha de vetllar perquè aquest permeti un accés no discriminatori i disponible de
forma general, així com el registre inalterable de totes les participacions en el
procés de subhasta.

2. La subhasta electrònica es pot utilitzar en els procediments oberts, en els
restringits i en les licitacions amb negociació, sempre que les especificacions del
contracte que s’hagi d’adjudicar es puguin establir de manera precisa en els
plecs que regeixen la licitació i que les prestacions que constitueixen el seu
objecte no tinguin caràcter intel·lectual, com els serveis d’enginyeria,
consultoria i arquitectura. No es pot recórrer a les subhastes electròniques de
manera abusiva o de manera que s’obstaculitzi, restringeixi o falsegi la
competència o que es modifiqui l’objecte del contracte. 34



3. La subhasta electrònica s’ha de basar en un dels criteris següents:

a) únicament en els preus, quan el contracte s’adjudiqui tenint en compte
exclusivament el preu;

b) o bé en els preus i en nous valors dels elements objectius de l’oferta que
siguin quantificables i susceptibles d’expressar-se en xifres o en percentatges,
quan el contracte s’adjudiqui basant-se en diversos criteris d’adjudicació.

4. Els òrgans de contractació que decideixin recórrer a una subhasta electrònica
ho han d’indicar en l’anunci de licitació i han d’incloure en el plec de condicions,
com a mínim, la informació següent:

a) Els elements objectius als valors dels quals es refereixi la subhasta
electrònica.

b) Si s’escau, els límits dels valors que es poden presentar, tal com resultin de les
especificacions relatives a l’objecte del contracte.
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c) La informació que s’ha de posar a disposició dels licitadors durant la subhasta
electrònica i, quan escaigui, el moment en què s’ha de facilitar.

d) La manera com es desenvoluparà la subhasta.

e) Les condicions en què els licitadors poden licitar i, en particular, les millores
mínimes que s’exigeixen, si s’escau, per a cada licitació.

f) El dispositiu electrònic utilitzat i les modalitats i especificacions tècniques de
connexió.

5. Abans de procedir a la subhasta electrònica, l’òrgan de contractació ha
d’efectuar una primera avaluació completa de les ofertes de conformitat amb
els criteris d’adjudicació i, a continuació, ha de convidar simultàniament, per
mitjans electrònics, tots els licitadors que hagin presentat ofertes admissibles a
participar en la subhasta electrònica.
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Una oferta es considera admissible quan l’hagi presentat un licitador que no
hagi estat exclòs i que compleixi els criteris de selecció, i l’oferta del qual sigui
conforme amb les especificacions tècniques sense que sigui irregular o
inacceptable, o inadequada, en els termes dels articles 167 i 168 d’aquesta Llei.

6. La invitació ha d’incloure tota la informació pertinent per a la connexió
individual al dispositiu electrònic utilitzat i ha de precisar la data i l’hora de
començament de la subhasta electrònica.

Igualment, s’ha d’indicar en la invitació el resultat de l’avaluació completa de
l’oferta del licitador de què es tracti i la fórmula matemàtica que s’ha d’utilitzar
per a la reclassificació automàtica de les ofertes en funció dels nous preus,
revisats a la baixa, o dels nous valors, que millorin l’oferta, que es presentin.
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Excepte en el supòsit que l’oferta més avantatjosa econòmicament es determini
sobre la base del preu exclusivament, aquesta fórmula ha d’incorporar la
ponderació de tots els criteris fixats per determinar l’oferta econòmicament
més avantatjosa, tal com s’hagi indicat en l’anunci de licitació o en la invitació
inicialment enviada als candidats seleccionats i en el plec, per a la qual cosa les
eventuals bandes de valors s’han d’expressar prèviament amb un valor
determinat.

En cas que s’autoritzi la presentació de variants, s’ha de proporcionar una
fórmula per a cadascuna.

7. Entre la data d’enviament de les invitacions i el començament de la subhasta
electrònica han de transcórrer, almenys, dos dies hàbils.
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8. La subhasta electrònica es pot desenvolupar en diverses fases successives.

Al llarg de cada fase de la subhasta, i de manera contínua i instantània, s’ha de
comunicar als licitadors, com a mínim, la informació que els permeti conèixer la
seva classificació respectiva en cada moment.

Addicionalment, es poden facilitar altres dades relatives als preus o valors
presentats per la resta de licitadors, sempre que això estigui previst al plec que
regeix la licitació, i es pot anunciar el nombre dels que estan participant en la
fase corresponent de la subhasta, sense que en cap cas se’n pugui divulgar la
identitat.

9. El tancament de la subhasta s’ha de fixar per referència a un o diversos dels
criteris següents:

a) Mitjançant l’assenyalament d’una data i hora concretes, que s’han d’indicar
en la invitació a participar en la subhasta.
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b) Tenint en compte la falta de presentació de nous preus o de nous valors que
compleixin els requisits establerts en relació amb la formulació de millores
mínimes.

Si s’utilitza aquesta referència, en la invitació a participar en la subhasta s’ha
d’especificar el termini que ha de transcórrer a partir de la recepció de l’última
licitació abans de declarar el seu tancament.

c) Per finalització del nombre de fases establert en la invitació a participar en la
subhasta. Quan el tancament de la subhasta s’hagi de produir aplicant aquest
criteri, la invitació a participar-hi ha d’indicar el calendari que s’ha d’observar en
cadascuna de les seves fases.

10. Una vegada conclosa la subhasta electrònica, el contracte s’ha d’adjudicar
de conformitat amb el que estableix l’article 150, en funció dels seus resultats.

11. No s’adjudiquen mitjançant subhasta electrònica els contractes l’objecte
dels quals tingui relació amb la qualitat alimentària.
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Article 144. Successió en el procediment.

Si durant la tramitació d’un procediment i abans de la formalització del
contracte es produeix una operació de fusió, escissió, transmissió del patrimoni
empresarial o d’una branca de l’activitat, succeeix a l’empresa licitadora o
candidata en la seva posició en el procediment la societat absorbent, la
resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent del patrimoni
empresarial o de la branca d’activitat corresponent, sempre que reuneixi les
condicions de capacitat i absència de prohibició de contractar i acrediti la seva
solvència i classificació en les condicions que exigeix el plec de clàusules
administratives particulars per poder participar en el procediment d’adjudicació.
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Article 145. Requisits i classes de criteris d’adjudicació del contracte.

1. L’adjudicació dels contractes s’ha d’efectuar utilitzant una pluralitat de
criteris d’adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu.

Prèvia justificació en l’expedient, els contractes es poden adjudicar d’acord amb
criteris basats en un plantejament que tingui en compte la millor relació cost-
eficàcia, sobre la base del preu o cost, com el càlcul del cost del cicle de vida
d’acord amb l’article 148.

2. La millor relació qualitat-preu s’ha d’avaluar d’acord amb criteris econòmics i
qualitatius.

Els CRITERIS QUALITATIUS que estableixi l’òrgan de contractació per avaluar la
millor relació qualitat-preu poden incloure aspectes mediambientals o socials,
vinculats a l’objecte del contracte en la forma que estableix l’apartat 6 d’aquest
article, que poden ser, entre d’altres, els següents:
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1r LA QUALITAT, inclòs el valor tècnic, les característiques estètiques i funcionals,
l’accessibilitat, el disseny universal o disseny per a totes les persones usuàries,
les característiques socials, mediambientals i innovadores, i la comercialització i
les seves condicions.

Les característiques mediambientals es poden referir, entre d’altres, a la
reducció del nivell d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle; a l’ús de mesures
d’estalvi i eficiència energètica i a la utilització d’energia procedent de fonts
renovables durant l’execució del contracte; i al manteniment o la millora dels
recursos naturals que es puguin veure afectats per l’execució del contracte.
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Les característiques socials del contracte es refereixen, entre d’altres, a les
finalitats següents: al foment de la integració social de persones amb
discapacitat, persones desafavorides o membres de grups vulnerables entre les
persones assignades a l’execució del contracte i, en general, la inserció
sociolaboral de persones amb discapacitat o en situació o risc d’exclusió social;
la subcontractació amb centres especials d’ocupació o empreses d’inserció; els
plans d’igualtat de gènere que s’apliquin en l’execució del contracte i, en
general, la igualtat entre dones i homes; el foment de la contractació femenina;
la conciliació de la vida laboral, personal i familiar; la millora de les condicions
laborals i salarials; l’estabilitat en l’ocupació; la contractació de més persones
per a l’execució del contracte; la formació i la protecció de la salut i la seguretat
a la feina; l’aplicació de criteris ètics i de responsabilitat social a la prestació
contractual; o els criteris referits al subministrament o a la utilització de
productes basats en un comerç equitatiu durant l’execució del contracte.
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2n L’organització, qualificació i experiència del personal adscrit al contracte
que aquest hagi d’executar, sempre que la qualitat del personal esmentat pugui
afectar de manera significativa la seva millor execució.

3r El servei postvenda i l’assistència tècnica i condicions de lliurament com ara
la data en què aquesta última s’ha de produir, el procés de lliurament, el termini
de lliurament o execució i els compromisos relatius a recanvis i seguretat del
subministrament.

Els criteris qualitatius han d’anar acompanyats d’un criteri relacionat amb els
costos el qual, a elecció de l’òrgan de contractació, pot ser el preu o un
plantejament basat en la rendibilitat, com el cost del cicle de vida calculat de
conformitat amb el que disposa l’article 148.

Resolución 235/2019 Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
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3. L’aplicació de més d’un criteri d’adjudicació és procedent, en tot cas, en
l’adjudicació dels contractes següents:

a) Aquells amb projectes o pressupostos que no s’hagin pogut establir
prèviament i hagin de presentar els candidats o licitadors.

b) Quan l’òrgan de contractació consideri que la definició de la prestació és
susceptible de ser millorada per altres solucions tècniques o per reduccions en
el seu termini d’execució.

c) Aquells per a l’execució dels quals l’òrgan, organisme o entitat contractant
faciliti materials o mitjans auxiliars la bona utilització dels quals exigeixi
garanties especials per part dels contractistes.

d) Aquells que requereixin l’ús de tecnologia especialment avançada o
l’execució dels quals sigui particularment complexa.
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e) Contractes de concessió d’obres i de concessió de serveis.

f) Contractes de subministraments, llevat que els productes que s’han d’adquirir 
estiguin perfectament definits i no sigui possible variar els terminis de 
lliurament ni introduir modificacions de cap classe en el contracte, i per 
consegüent el preu és l’únic factor determinant de l’adjudicació.

g) Contractes de serveis, llevat que les prestacions estiguin perfectament 
definides tècnicament i no sigui possible variar els terminis de lliurament ni 
introduir modificacions de cap classe en el contracte, i per consegüent el preu 
és l’únic factor determinant de l’adjudicació.

En els contractes de serveis que tinguin per objecte prestacions de caràcter
intel·lectual, com els serveis d’enginyeria i arquitectura, i en els contractes de
prestació de serveis socials si fomenten la integració social de persones
desafavorides o membres de grups vulnerables entre les persones assignades a
l’execució del contracte.
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Promouen l’ocupació de persones amb dificultats particulars d’inserció al
mercat laboral o quan es tracti dels contractes de serveis socials, sanitaris o
educatius a què es refereix la disposició addicional quaranta-vuitena, o de
serveis intensius en mà d’obra, el preu no pot ser l’únic factor determinant de
l’adjudicació. Igualment, en el cas dels contractes de serveis de seguretat
privada s’ha d’aplicar més d’un criteri d’adjudicació.

h) Contractes l’execució dels quals pugui tenir un impacte significatiu en el
medi ambient, en l’adjudicació dels quals s’han de valorar condicions
ambientals mesurables, com ara el menor impacte ambiental, l’estalvi i l’ús
eficient de l’aigua i l’energia i dels materials, el cost ambiental del cicle de vida,
els procediments i mètodes de producció ecològics, la generació i gestió de
residus o l’ús de materials reciclats o reutilitzats o de materials ecològics.

4. Els òrgans de contractació han de vetllar perquè s’estableixin criteris
d’adjudicació que permetin obtenir obres, subministraments i serveis de gran
qualitat que responguin tan bé com es pugui a les seves necessitats; i, en
especial, en els procediments de contractes de serveis que tinguin per objecte
prestacions de caràcter intel·lectual, com els serveis d’enginyeria i arquitectura.
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En els contractes de serveis de l’annex IV, així com en els contractes que tinguin
per objecte prestacions de caràcter intel·lectual, els criteris relacionats amb la
qualitat han de representar, almenys, el 51 per cent de la puntuació assignable
en la valoració de les ofertes, sense perjudici del que disposa l’apartat 2.a) de
l’article 146.

5. Els criteris a què es refereix l’apartat 1 que han de servir de base per a
l’adjudicació del contracte s’han d’establir en els plecs de clàusules
administratives particulars o en el document descriptiu, i han de figurar en
l’anunci que serveixi de convocatòria de la licitació, per la qual cosa han de
complir els requisits següents:

a) En tot cas han d’estar vinculats a l’objecte del contracte, en el sentit que
expressa l’apartat següent d’aquest article.

b) S’han de formular de manera objectiva, amb ple respecte als principis
d’igualtat, no-discriminació, transparència i proporcionalitat, i no han de
conferir a l’òrgan de contractació una llibertat de decisió il·limitada.
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c) Han de garantir la possibilitat que les ofertes siguin avaluades en condicions
de competència efectiva i han d’anar acompanyats d’especificacions que
permetin comprovar de manera efectiva la informació facilitada pels licitadors
amb la finalitat d’avaluar la mesura en què les ofertes compleixen els criteris
d’adjudicació. En cas de dubte, s’ha de comprovar de manera efectiva l’exactitud
de la informació i les proves facilitades pels licitadors.

6. Es considera que un criteri d’adjudicació està vinculat a l’objecte del contracte
quan es refereixi o integri les prestacions que s’hagin d’efectuar en virtut del
contracte esmentat, en qualsevol dels seus aspectes i en qualsevol etapa del
seu cicle de vida, inclosos els factors que intervenen en els processos següents:

a) en el procés específic de producció, prestació o comercialització de, si
s’escau, les obres, els subministraments o els serveis, amb especial referència a
formes de producció, prestació o comercialització mediambiental i socialment
sostenibles i justes;

b) o en el procés específic d’una altra etapa del seu cicle de vida, fins i tot quan
els factors esmentats no formin part de la seva substància material.
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7. En cas que s’estableixin les millores com a criteri d’adjudicació, aquestes han
d’estar suficientment especificades. Es considera que es compleix aquesta
exigència quan es fixin, de manera ponderada, amb concreció: els seus
requisits, límits, modalitats i característiques, així com la seva vinculació
necessària amb l’objecte del contracte.

En tot cas, en els supòsits en què la seva valoració s’efectuï de conformitat amb
el que estableix l’apartat segon, lletra a) de l’article següent, no se li pot
assignar una valoració superior al 2,5 per cent.

S’entén per millores, a aquests efectes, les prestacions addicionals a les que
figuraven definides en el projecte i en el plec de prescripcions tècniques, sense
que aquelles puguin alterar la naturalesa de les prestacions esmentades ni
l’objecte del contracte.

Les millores proposades per l’adjudicatari han de passar a formar part del
contracte i no poden ser objecte de modificació.
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Article 146. Aplicació dels criteris d’adjudicació.

1. Sense perjudici del que disposen els apartats primer i tercer de l’article
anterior, quan només s’utilitzi un criteri d’adjudicació, aquest ha d’estar
relacionat amb els costos, que pot ser el preu o un criteri basat en la
rendibilitat, com el cost del cicle de vida calculat d’acord amb el que indica
l’article 148.

2. Quan s’utilitzi una pluralitat de criteris d’adjudicació, en la seva determinació,
sempre que sigui possible, s’ha de donar preponderància als que facin
referència a característiques de l’objecte del contracte que es puguin valorar
mitjançant xifres o percentatges obtinguts a través de la mera aplicació de les
fórmules que estableixen els plecs.
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L’aplicació dels criteris d’adjudicació l’han d’efectuar els òrgans següents:

a) En els procediments d’adjudicació, obert o restringit, formalitzats pels
òrgans de les administracions públiques, la valoració dels criteris la
quantificació dels quals depengui d’un judici de valor correspon, en els
casos en què sigui procedent per tenir atribuïda una ponderació més gran
que la corresponent als criteris avaluables de manera automàtica, a un
comitè format per experts amb una qualificació apropiada, que disposi d’un
mínim de tres membres, que poden pertànyer als serveis dependents de
l’òrgan de contractació, però en cap cas no poden estar adscrits a l’òrgan
proponent del contracte, al qual correspon fer l’avaluació de les ofertes; o
encarregar-la a un organisme tècnic especialitzat, degudament identificat en
els plecs.
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b) En els supòsits restants, la valoració dels criteris la quantificació dels quals
depengui d’un judici de valor, així com, en tot cas, la dels criteris avaluables
mitjançant la utilització de fórmules, l’han d’efectuar la mesa de contractació, si
hi intervé, o els serveis dependents de l’òrgan de contractació en cas contrari, i
a aquest efecte es poden sol·licitar els informes tècnics que consideri
necessaris de conformitat amb el que preveuen els articles 150.1 i 157.5
d’aquesta Llei.

L’elecció de les fórmules s’ha de justificar en l’expedient.

En tot cas, l’avaluació de les ofertes de conformitat amb els criteris
quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules s’ha de dur a terme
després d’efectuar prèviament la d’aquells altres criteris en què no concorri
aquesta circumstància, i se n’ha de deixar constància documental.
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Aquesta avaluació prèvia s’ha de fer pública en l’acte en què es procedeixi a
l’obertura del sobre que contingui els elements de l’oferta que s’han de valorar
mitjançant la mera aplicació de fórmules.

Quan en els contractes de concessió d’obres o de concessió de serveis es
prevegi la possibilitat que s’efectuïn aportacions públiques a la construcció o
explotació, així com qualsevol tipus de garanties, avals o altre tipus d’ajudes a
l’empresa, en tot cas ha de figurar com un criteri d’adjudicació avaluable de
manera automàtica la quantia de la reducció que ofereixin els licitadors sobre
les aportacions que preveu l’expedient de contractació.

3. Excepte quan es prengui en consideració el preu exclusivament, s’ha de
precisar en el plec de clàusules administratives particulars o en el document
descriptiu la ponderació relativa atribuïda a cadascun dels criteris de valoració,
que es pot expressar fixant una banda de valors amb una amplitud màxima
adequada.
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En cas que el procediment d’adjudicació s’articuli en diverses fases, s’ha
d’indicar igualment en quines s’han d’anar aplicant els diferents criteris, i s’ha
d’establir un llindar mínim del 50 per cent de la puntuació en el conjunt dels
criteris qualitatius per continuar en el procés selectiu.

Quan, per raons objectives degudament justificades, no sigui possible ponderar
els criteris elegits, aquests s’han d’enumerar per ordre decreixent
d’importància.

Article 147. Criteris de desempat.

1. Els òrgans de contractació poden establir en els plecs de clàusules
administratives particulars criteris d’adjudicació específics per al desempat en
els casos en què, després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació, es produeixi
un empat entre dues o més ofertes.
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Aquests criteris d’adjudicació específics per al desempat han d’estar vinculats a
l’objecte del contracte i s’han de referir a:

a) Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del
termini de presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de
treballadors amb discapacitat superior al que els imposi la normativa.

En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les que hagin empatat
quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb
persones amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la
normativa, té preferència en l’adjudicació del contracte el licitador que disposi
del percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva
plantilla.

b) Proposicions d’empreses d’inserció que regula la Llei 44/2007, de 13 de
desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, que
compleixin els requisits que estableix la normativa esmentada per tenir aquesta
consideració.
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c) En l’adjudicació dels contractes relatius a prestacions de caràcter social o
assistencial, les proposicions presentades per entitats sense ànim de lucre,
amb personalitat jurídica, sempre que la seva finalitat o activitat tingui relació
directa amb l’objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts
o regles fundacionals i figurin inscrites en el registre oficial corresponent.

d) Les ofertes d’entitats reconegudes com a organitzacions de comerç just per a
l’adjudicació dels contractes que tinguin com a objecte productes en els quals hi
hagi alternativa de comerç just.

e) Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de
presentació d’ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que
afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix aquest
apartat l’han d’aportar els licitadors en el moment en què es produeixi l’empat, i
no amb caràcter previ.
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2. Si no hi és aquesta previsió en els plecs a què es refereix l’apartat anterior,
l’empat entre diverses ofertes després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació
del contracte es resol mitjançant l’aplicació per ordre dels criteris socials
següents, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes:

a) Percentatge superior de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió
social en la plantilla de cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat ha de
prevaldre el nombre més alt de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla,
o el nombre més alt de persones treballadores en inclusió en la plantilla.

b) Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de
les empreses.

c) Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les
empreses.

d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un
desempat.
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Article 148. Definició i càlcul del cicle de vida.

1. Als efectes d’aquesta Llei s’entenen compresos dins del «CICLE DE VIDA» d’un
producte, obra o servei totes les fases consecutives o interrelacionades que se
succeeixin durant la seva existència i, en tot cas: la recerca i el
desenvolupament que s’hagi de portar a terme, la fabricació o producció, la
comercialització i les condicions en què aquesta tingui lloc, el transport, la
utilització i el manteniment, l’adquisició de les primeres matèries necessàries i
la generació de recursos; tot això fins que es produeixi l’eliminació, el
desmantellament o el final de la utilització.

2. El càlcul de cost del cicle de vida inclou, segons el cas, la totalitat o una part
dels costos següents en què s’hagi incorregut al llarg del cicle de vida d’un
producte, un servei o una obra:
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a) Els costos sufragats per l’òrgan de contractació o per altres usuaris, com ara:

1r Els costos relatius a l’adquisició.

2n Els costos d’utilització, com el consum d’energia i altres recursos.

3r Els costos de manteniment.

4t Els costos de final de vida, com els costos de recollida i reciclatge.

b) Els costos imputats a externalitats mediambientals vinculades al producte,
servei o obra durant el seu cicle de vida, a condició que el seu valor monetari es
pugui determinar i verificar; aquests costos poden incloure el cost de les
emissions de gasos d’efecte climàtic.

En els casos en què una norma de la Unió Europea faci obligatori un mètode
comú per calcular els costos del cicle de vida, aquest s’ha d’aplicar a l’avaluació
dels costos esmentats.
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3. Quan els òrgans de contractació avaluïn els costos mitjançant un
plantejament basat en el càlcul del cost del cicle de vida, han d’indicar en els
plecs les dades que han de facilitar els licitadors, així com el mètode que aquells
han d’utilitzar per determinar els costos de cicle de vida sobre la base de les
dades esmentades.

El mètode utilitzat per a l’avaluació dels costos imputats a externalitats
mediambientals ha de complir totes les condicions següents:

a) estar basat en criteris verificables objectivament i no discriminatoris; en
particular, si no s’ha establert per a una aplicació repetida o continuada, no
ha d’afavorir o perjudicar indegudament empreses determinades;

b) ser accessible per a totes les parts interessades;
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c) la informació necessària s’ha de poder facilitar amb un esforç raonable per
part de les empreses, incloses les procedents d’estats signataris de l’Acord sobre
contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç o d’altres estats
signataris d’algun altre acord internacional que vinculi Espanya o la Unió
Europea.

4. Els òrgans de contractació han de calcular els costos a què es refereixen els
apartats primer i segon de l’article 145 tenint en compte, preferentment, el cost
del cicle de vida.

Article 149. Ofertes anormalment baixes.

1. En els casos en què l’òrgan de contractació presumeixi que una oferta és
inviable perquè s’ha formulat en termes que la fan anormalment baixa, només
la pot excloure del procediment de licitació amb la tramitació prèvia del
procediment que estableix aquest article.
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2. La mesa de contractació o, si no n’hi ha, l’òrgan de contractació ha
d’identificar les ofertes que estan incurses en presumpció d’anormalitat, i els
plecs, a aquests efectes, han de preveure els paràmetres objectius que han de
permetre identificar els casos en què una oferta es consideri anormal.

La mesa de contractació o, si no n’hi ha, l’òrgan de contractació ha d’exercir la
funció descrita en el paràgraf anterior amb subjecció als criteris següents:

a) Llevat que els plecs estableixin una altra cosa, quan l’únic criteri d’adjudicació
sigui el del preu, si els plecs no els preveuen, s’han d’aplicar els paràmetres
objectius que s’estableixin per reglament i que, en tot cas, han de determinar el
llindar d’anormalitat per referència al conjunt d’ofertes vàlides que s’hagin
presentat, sense perjudici del que estableix l’apartat següent.

b) Quan s’utilitzi una pluralitat de criteris d’adjudicació, cal atenir-se al que
estableixen els plecs que regeixen el contracte, en els quals s’han d’establir els
paràmetres objectius que han de permetre identificar els casos en què una
oferta es consideri anormal, referits a l’oferta considerada en el seu conjunt.
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INFORME JCCPE 119/2018

De acuerdo con artículo 149.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, es obligatorio que los pliegos de los
contratos recojan los parámetros objetivos que deberán permitir
identificar los casos en que una oferta se considere anormal.

•Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, con arreglo al
artículo 149.2.b) no es necesario que los parámetros objetivos contemplen
todos los diferentes criterios de adjudicación, sino únicamente aquellos que
sean relevantes para determinar la viabilidad de la oferta del licitador
considerada en su conjunto.

•Es posible legalmente incluir parámetros objetivos que recaigan o afecten
a criterios dependientes de un juicio de valor.

66



•No cabe negar la posibilidad de que el pliego incluyese una remisión a  los  
parámetros incluidos en  el  artículo 85 del  Reglamento  en  el  caso  descrito
en  el  artículo 149.2.b)  de  la  Ley 9/2017,  de  8  de  noviembre, de Contratos 
del Sector Público, en el supuesto en que el  resto  de  los  criterios consignados
en  el  pliego careciesen de  eficacia a los efectos de valorar la viabilidad de la 
oferta

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Ju
nta%20Consultiva/informes/Informes2019/2018-119%20Ofertasanormales.pdf

3. Quan hagin presentat ofertes empreses que pertanyin a un mateix grup, en el
sentit de l’article 42.1 del Codi de comerç, s’ha de prendre únicament, per
aplicar el règim d’identificació de les ofertes incurses en presumpció
d’anormalitat, aquella que sigui més baixa, i això independentment del fet que
presentin la seva oferta en solitari o conjuntament amb una altra empresa o
empreses alienes al grup i amb les quals concorrin en unió temporal.
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4. Quan la mesa de contractació o, si no n’hi ha, l’òrgan de contractació hagi
identificat una o diverses ofertes incurses en presumpció d’anormalitat, ha de
requerir al licitador o licitadors que les hagin presentat i donar-los un termini
suficient perquè justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix
nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual
s’hagi definit l’anormalitat de l’oferta, mitjançant la presentació d’aquella
informació i els documents que siguin pertinents a aquests efectes.

La petició d’informació que la mesa de contractació o, si no n’hi ha, l’òrgan de
contractació dirigeixi al licitador s’ha de formular amb claredat de manera que
aquests estiguin en condicions de justificar plenament i oportunament la
viabilitat de l’oferta.

Concretament, la mesa de contractació o, si no n’hi ha, l’òrgan de contractació
pot demanar justificació a aquests licitadors sobre aquelles condicions de
l’oferta que siguin susceptibles de determinar el seu baix nivell del preu o
costos i, en particular, pel que fa als valors següents:
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a) L’estalvi que permeti el procediment de fabricació, els serveis prestats o el
mètode de construcció.

b) Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment
favorables de què disposi per subministrar els productes, prestar els serveis
o executar les obres.

c) La innovació i originalitat de les solucions proposades, per subministrar els
productes, prestar els serveis o executar les obres.

d) El respecte d’obligacions que siguin aplicables en matèria mediambiental,
social o laboral, i de subcontractació, i no són justificables preus per sota de
mercat o que incompleixin el que estableix l’article 201.

e) O la possible obtenció d’una ajuda d’Estat.
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En el procediment s’ha de sol·licitar l’assessorament tècnic del servei
corresponent.

En tot cas, els òrgans de contractació han de rebutjar les ofertes si comproven
que són anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre
subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria
mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs l’incompliment
dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix
l’article 201.

S’entén en tot cas que la justificació no explica satisfactòriament el baix nivell
dels preus o costos proposats pel licitador quan aquesta sigui incompleta o es
fonamenti en hipòtesis o pràctiques inadequades des del punt de vista tècnic,
jurídic o econòmic.
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5. En els casos en què es comprovi que una oferta és anormalment baixa a
causa del fet que el licitador ha obtingut una ajuda d’Estat, només es pot
rebutjar la proposició per aquesta única causa si aquell no pot acreditar que
aquesta ajuda s’ha concedit sense contravenir les disposicions comunitàries en
matèria d’ajudes públiques. L’òrgan de contractació que rebutgi una oferta per
aquesta raó n’ha d’informar la Comissió Europea, quan el procediment
d’adjudicació es refereixi a un contracte subjecte a una regulació harmonitzada.

6. La mesa de contractació o, si no n’hi ha, l’òrgan de contractació ha d’avaluar
tota la informació i documentació proporcionada pel licitador dins de termini i,
en cas que es tracti de la mesa de contractació, ha d’elevar de manera
motivada la corresponent proposta d’acceptació o rebuig a l’òrgan de
contractació. En cap cas no s’ha d’acordar l’acceptació d’una oferta sense que la
proposta de la mesa de contractació en aquest sentit estigui motivada
degudament.
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Si l’òrgan de contractació, considerant la justificació efectuada pel licitador i els
informes que esmenta l’apartat quatre, estima que la informació sol·licitada no
explica satisfactòriament el baix nivell dels preus o costos proposats pel licitador
i que, per tant, l’oferta no pot ser complerta com a conseqüència de la inclusió
de valors anormals, l’ha d’excloure de la classificació i ha d’acordar
l’adjudicació a favor de la millor oferta, d’acord amb l’ordre en què hagin estat
classificades de conformitat amb el que assenyala l’apartat 1 de l’article 150. En
general, s’han de rebutjar les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si
estan basades en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva
tècnica, econòmica o jurídica.

7. Quan una empresa que hagi estat incursa en presumpció d’anormalitat hagi
resultat adjudicatària del contracte, l’òrgan de contractació ha d’establir
mecanismes adequats per fer un seguiment detallat de la seva execució, amb
l’objectiu de garantir l’execució correcta del contracte sense que es produeixi
una minva en la qualitat dels serveis, les obres o els subministraments
contractats.
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Article 150. Classificació de les ofertes i adjudicació del contracte.

1. La mesa de contractació o, si no n’hi ha, l’òrgan de contractació ha de
classificar, per ordre decreixent, les proposicions presentades per elevar
posteriorment la proposta corresponent a l’òrgan de contractació, en cas que la
classificació la faci la mesa de contractació.

Per fer la classificació esmentada, s’han de tenir en compte els criteris
d’adjudicació que assenyala el plec, i per a això es poden sol·licitar tots els
informes tècnics que es consideri pertinents. Quan l’únic criteri que s’ha de
considerar sigui el preu, s’entén que la millor oferta és la que incorpora el preu
més baix.
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Si en l’exercici de les seves funcions la mesa de contractació o, si no n’hi ha,
l’òrgan de contractació té indicis fonamentats de conductes col·lusòries en el
procediment de contractació, en el sentit que defineix l’article 1 de la Llei
15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència, els ha de traslladar amb
caràcter previ a l’adjudicació del contracte a la Comissió Nacional dels Mercats
i la Competència o, si s’escau, a l’autoritat de competència autonòmica
corresponent, per tal que a través d’un procediment sumaríssim es pronunciï
sobre aquells. La remissió dels indicis esmentats té efectes suspensius en el
procediment de contractació. Si la remissió l’efectua la mesa de contractació,
n’ha de donar compte a l’òrgan de contractació. El procediment al qual es
refereix aquest paràgraf s’ha de regular per reglament.
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ACUERDO POR EL QUE SE EMITE INFORME SOBRE EL DESARROLLO
REGLAMENTARIO DEL ARTÍCULO 150 DE LA LEY9/2017, DE 8 DE
NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LA QUE SE
TRANSPONEN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL LAS DIRECTIVAS DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 2014/23/UE y 2014/24/UE

Atendiendo a la complejidad que pueden revestir las conductas
detectadas, se recomienda articular con carácter facultativo, y sobre la
base del artículo 132.3 de la LCSP, un mecanismo ágil de consulta previa ala
CNMC por las mesas y los órganos de contratación con la finalidad de
determinar la adecuación del procedimiento a seguir y su rápida y eficaz
posterior asignación

El acuerdo de traslado de los indicios tendrá carácter confidencial hasta la
terminación de las actuaciones de investigación por parte de los órganos
de defensa de la competencia,si las mismas resultaren procedentes, en
aras a garantizar el buen fin de las mismas. Asimismo, dicho acuerdo producirá
efectos suspensivos del procedimiento de contratación.
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La   suspensión del   procedimiento   de   contratación   se levantará con  la  
remisión del  informe  valorativo o  por  el  transcurso del plazo máximo para 
emitir el informe.

La   autoridad de   competencia correspondiente emitirá un   informe 
valorativo en un plazo no inferior a15 días hábiles desde el día siguiente a  la  
recepción del  acuerdo de  traslado por  parte de  la  mesa  de contratación, o 
en su caso, del órgano de contratació

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Ju
nta%20Consultiva/informes/Informes2019/2018-119%20Ofertasanormales.pdf
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2. Una vegada l’òrgan de contractació hagi acceptat la proposta de la mesa, els
serveis corresponents han de requerir al licitador que hagi presentat la millor
oferta, de conformitat amb el que disposa l’article 145, perquè, dins del termini
de deu dies hàbils, a comptar del següent a aquell en què hagi rebut el
requeriment, presenti la documentació justificativa de les circumstàncies a les
quals es refereixen les lletres a) a c) de l’apartat 1 de l’article 140 si no s’ha
aportat amb anterioritat, (capacitat, solvència i no prohibició) tant del licitador
com de les altres empreses a les capacitats de les quals es recorri, sense
perjudici del que estableix el segon paràgraf de l’apartat 3 de l’article esmentat;
de disposar efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o
adscriure a l’execució del contracte de conformitat amb l’article 76.2; i d’haver
constituït la garantia definitiva que sigui procedent. Els certificats
corresponents poden ser expedits per mitjans electrònics, informàtics o
telemàtics, llevat que els plecs estableixin una altra cosa.
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Si no s’executa adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entén
que el licitador ha retirat la seva oferta, i es procedeix a exigir-li l’import del 3
per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat,
que s’ha de fer efectiu en primer lloc contra la garantia provisional, si s’ha
constituït, sense perjudici del que estableix la lletra a) de l’apartat 2 de l’article
71. (prohibició per contractar)

En el supòsit que assenyala el paràgraf anterior, s’ha de procedir a sol·licitar la
mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat
classificades les ofertes.

3. L’òrgan de contractació HA D’ADJUDICAR el contracte dins dels cinc dies
hàbils següents a la recepció de la documentació. En els procediments
negociats, de diàleg competitiu i d’associació per a la innovació, l’adjudicació ha
de concretar i fixar els termes definitius del contracte.

Una licitació no es pot declarar deserta quan hi hagi alguna oferta o proposició
que sigui admissible d’acord amb els criteris que figurin en el plec.
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4. Si, com a conseqüència del contingut de la resolució d’un recurs especial de
l’article 44, és necessari que l’òrgan de contractació acordi l’adjudicació del
contracte a un altre licitador, se li ha de concedir un termini de deu dies hàbils
perquè porti a terme els tràmits que siguin oportuns.

Article 151. Resolució i notificació de l’adjudicació.

1. La resolució d’adjudicació ha de ser motivada i s’ha de notificar als
candidats i licitadors, i s’ha de publicar en el perfil de contractant en el
termini de 15 dies.

2. Sense perjudici del que estableix l’apartat 1 de l’article 155, la notificació i la
publicitat a què es refereix l’apartat anterior han de contenir la informació
necessària que permeti als interessats en el procediment d’adjudicació
interposar un recurs suficientment fonamentat contra la decisió
d’adjudicació, i entre aquesta en tot cas ha de figurar la següent:
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a) En relació amb els candidats descartats, l’exposició resumida de les raons per
les quals s’hagi desestimat la seva candidatura.

b) Respecte als licitadors exclosos del procediment d’adjudicació, els motius
pels quals no s’hagi admès la seva oferta, inclosos, en els casos que preveu
l’article 126, apartats 7 i 8, els motius de la decisió de no-equivalència o de la
decisió que les obres, els subministraments o els serveis no s’ajusten als
requisits de rendiment o a les exigències funcionals; i un desglossament de les
valoracions assignades als diferents licitadors, inclòs l’adjudicatari.

c) En tot cas, el nom de l’adjudicatari, les característiques i els avantatges de la
proposició de l’adjudicatari que determinin que s’hagi seleccionat l’oferta
d’aquest amb preferència respecte de les que hagi presentat la resta de
licitadors les ofertes dels quals s’hagin admès; i, si s’escau, el desenvolupament
de les negociacions o el diàleg amb els licitadors.

En la notificació s’ha d’indicar el termini en què s’ha de procedir a la
formalització del contracte de conformitat amb l’apartat 3 de l’article 153
d’aquesta Llei.
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3. La notificació s’ha d’efectuar per mitjans electrònics de conformitat amb el
que estableix la disposició addicional quinzena.

Article 152. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment del
procediment d’adjudicació per l’Administració.

1. En cas que l’òrgan de contractació desisteixi del procediment d’adjudicació o
decideixi no adjudicar o subscriure un contracte per al qual s’hagi efectuat la
convocatòria corresponent, ho ha de notificar als candidats o licitadors, i també
ha d’informar la Comissió Europea d’aquesta decisió quan el contracte s’hagi
anunciat en el «Diari Oficial de la Unió Europea».

2. L’òrgan de contractació pot acordar la decisió de no adjudicar o subscriure el
contracte o el desistiment del procediment abans de la formalització. En
aquests casos s’ha de compensar els candidats aptes per participar en la
licitació o els licitadors per les despeses en què hagin incorregut en la forma
que preveu l’anunci o el plec o, si no n’hi ha, d’acord amb els criteris de
valoració aplicats per calcular la responsabilitat patrimonial de l’Administració, a
través dels tràmits del procediment administratiu comú.
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3. Només es pot adoptar la decisió de no adjudicar o subscriure el contracte per
raons d’interès públic degudament justificades en l’expedient. En aquest cas,
no es pot promoure una nova licitació del seu objecte mentre subsisteixin les
raons al·legades per fonamentar la decisió.

4. EL DESISTIMENT del procediment s’ha de fonamentar en una infracció no
esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del
procediment d’adjudicació, i la concurrència de la causa s’ha de justificar en
l’expedient. El desistiment no impedeix la iniciació immediata d’un
procediment de licitació.

5. En el supòsit d’acords marc, el desistiment i la decisió de no adjudicar-los o
subscriure’ls correspon a l’òrgan de contractació que va iniciar el procediment
per a la seva subscripció. En el cas de contractes basats en un acord marc i en el
de contractes específics en el marc d’un sistema dinàmic d’adquisició, el
desistiment i la decisió de no adjudicar-los o subscriure’ls els ha de d’adoptar
l’òrgan de contractació d’ofici o a proposta de l’organisme destinatari de la
prestació.
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Article 153. Formalització dels contractes.

1. Els contractes que subscriguin les administracions públiques s’han de
formalitzar en un document administratiu que s’ajusti amb exactitud a les
condicions de la licitació; aquest document constitueix un títol suficient per
accedir a qualsevol registre públic. No obstant això, el contractista pot sol·licitar
que el contracte s’elevi a escriptura pública i les despeses corresponents corren
a càrrec seu. En cap cas no es poden incloure en el document en què es
formalitzi el contracte clàusules que impliquin una alteració dels termes de
l’adjudicació.

En els contractes basats en un acord marc o en els contractes específics dins
d’un sistema dinàmic d’adquisició, no és necessària la formalització del
contracte.

2. En el cas dels contractes menors que defineix l’article 118, s’ha d’acreditar la
seva existència amb els documents als quals es refereix l’article esmentat.
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3. Si el contracte és susceptible d’un recurs especial en matèria de contractació
de conformitat amb l’article 44, la formalització no es pot efectuar abans que
transcorrin quinze dies hàbils des que es remeti la notificació de l’adjudicació
als licitadors i candidats. Les comunitats autònomes poden incrementar aquest
termini, sense que excedeixi un mes.

Els serveis dependents de l’òrgan de contractació han de requerir l’adjudicatari
que formalitzi el contracte en un termini no superior a cinc dies a comptar des
de l’endemà del dia en què hagi rebut el requeriment, una vegada transcorregut
el termini previst en el paràgraf anterior sense que s’hagi interposat cap recurs
que comporti la suspensió de la formalització del contracte. De la mateixa
manera ha de procedir quan l’òrgan competent per resoldre el recurs hagi
aixecat la suspensió.

En la resta de casos, la formalització del contracte s’ha d’efectuar no més tard
dels quinze dies hàbils següents al dia en què s’efectuï la notificació de
l’adjudicació als licitadors i candidats en la forma que preveu l’article 151.
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4. Quan per causes imputables a l’adjudicatari no s’hagi formalitzat el contracte
dins del termini indicat, se li ha d’exigir l’import del 3 per cent del pressupost
base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que s’ha de fer efectiu en
primer lloc contra la garantia definitiva, si s’ha constituït, sense perjudici del que
estableix la lletra b) de l’apartat 2 de l’article 71.

En aquest cas, el contracte s’ha d’adjudicar al licitador següent per l’ordre en
què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la
documentació que estableix l’apartat 2 de l’article 150 d’aquesta Llei, i són
aplicables els terminis que estableix l’apartat anterior.

5. Si les causes de la no-formalització són imputables a l’Administració, s’ha
d’indemnitzar el contractista pels danys i perjudicis que la demora li pugui
ocasionar.
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6. Sense perjudici del que estableixen els articles 36.1 i 131.3 per als contractes
menors, i l’article 36.3 per als contractes basats en un acord marc i els
contractes específics en el marc d’un sistema dinàmic d’adquisició, i llevat que la
tramitació de l’expedient de contractació sigui per emergència d’acord amb el
que preveu l’article 120, no es pot procedir a l’execució del contracte amb
caràcter previ a la seva formalització.

Article 154. Anunci de formalització dels contractes.

1. La formalització dels contractes S’HA DE PUBLICAR, juntament amb el
contracte corresponent, en un termini no superior a quinze dies després del
perfeccionament del contracte en el perfil de contractant de l’òrgan de
contractació. Quan el contracte estigui subjecte a una regulació harmonitzada,
l’anunci de formalització s’ha de publicar, a més, en el «Diari Oficial de la Unió
Europea».
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2. En els contractes subscrits per l’Administració General de l’Estat, o per les
entitats que hi estan vinculades i que gaudeixen de la naturalesa
d’administracions públiques, l’anunci de formalització s’ha de publicar, a més,
en el termini que assenyala l’apartat anterior, en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

3. L’òrgan de contractació, quan escaigui, ha d’enviar l’anunci de formalització al
«Diari Oficial de la Unió Europea» com a molt tard 10 dies després de la
formalització del contracte.

Els anuncis de formalització no s’han de publicar en els llocs que indiquen els
apartats primer i segon del present article abans de la seva publicació en el
«Diari Oficial de la Unió Europea», en cas que s’hagin de publicar en el Diari
Oficial esmentat, i s’ha d’indicar la data d’aquell enviament, de la qual els
serveis dependents de l’òrgan de contractació han de deixar prova suficient en
l’expedient, i no poden contenir indicacions diferents a les que inclou l’anunci
esmentat. No obstant això, en tot cas es poden publicar si l’òrgan de
contractació no ha rebut cap notificació de la seva publicació a les 48 hores de
la confirmació de la recepció de l’anunci enviat.
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4. L’adjudicació dels contractes basats en un acord marc o dels contractes
específics en el marc d’un sistema dinàmic d’adquisició, ja perfeccionats en
virtut del que estableix l’article 36.3, l’ha de publicar trimestralment l’òrgan de
contractació dins dels 30 dies següents al final de cada trimestre, en la forma
que preveu aquest article.

5. Els contractes menors han de ser objecte de publicació en les condicions que
estableix l’apartat 4 de l’article 63.

6. Els anuncis de formalització de contractes han de contenir la informació que
recull l’annex III.
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7. Es poden no publicar determinades dades relatives a la subscripció del
contracte quan es consideri, i es justifiqui degudament en l’expedient, que la
divulgació d’aquesta informació pot obstaculitzar l’aplicació d’una norma, ser
contrària a l’interès públic o perjudicar interessos comercials legítims
d’empreses públiques o privades o la competència lleial entre aquestes, o quan
es tracti de contractes declarats secrets o reservats o l’execució dels quals s’hagi
d’acompanyar de mesures de seguretat especials de conformitat amb la
legislació vigent, o quan ho exigeixi la protecció dels interessos essencials de la
seguretat de l’Estat i així s’hagi declarat de conformitat amb el que preveu la
lletra c) de l’apartat 2 de l’article 19.

En tot cas, abans de la decisió de no publicar unes determinades dades
relatives a la subscripció del contracte, els òrgans de contractació han de
sol·licitar l’emissió d’un informe al Consell de Transparència i Bon Govern a
què es refereix la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, en el qual s’apreciï si el dret d’accés a la
informació pública preval o no enfront dels béns que es pretenen salvaguardar
amb la seva no-publicació; aquest informe s’ha d’evacuar en un termini màxim
de deu dies.
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No obstant això, no es requereix aquest informe del Consell de Transparència i
Bon Govern en cas que amb anterioritat l’òrgan de contractació hagi efectuat
una consulta sobre una matèria idèntica o anàloga, sense perjudici de la
justificació deguda de la seva exclusió en l’expedient en els termes que estableix
aquest apartat.

Subsecció 2a PROCEDIMENT OBERT

Article 156. Delimitació, terminis per a la presentació de proposicions i termini
de publicació de l’anunci de licitació.

1. En el procediment obert tot empresari interessat pot presentar una
proposició, i queda exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els
licitadors.
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2. En procediments oberts d’adjudicació de contractes subjectes a una regulació
harmonitzada, el termini de presentació de proposicions no ha de ser inferior a
trenta-cinc dies, per als contractes d’obres, subministraments i serveis, i a trenta
dies per a les concessions d’obres i serveis, comptats des de la data d’enviament
de l’anunci de licitació a l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea.

3. En els contractes d’obres, subministraments i serveis, el termini general que
preveu l’apartat anterior es pot reduir en els casos següents:

a) Si l’òrgan de contractació ha enviat un anunci d’informació prèvia, el termini
general de presentació de proposicions es pot reduir a quinze dies. Aquesta
reducció del termini només és admissible quan l’anunci voluntari d’informació
prèvia s’hagi enviat per a la seva publicació amb una antelació màxima de dotze
mesos i mínima de trenta-cinc dies abans de la data d’enviament de l’anunci de
licitació, sempre que s’hi hagi inclòs, en cas que estigui disponible, tota la
informació exigida per a aquest.
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b) Quan el termini general de presentació de proposicions sigui impracticable
perquè es tracta d’una situació d’urgència, en els termes que descriu l’article
119, l’òrgan de contractació pot fixar un altre termini que no sigui inferior a
quinze dies comptats des de la data de l’enviament de l’anunci de licitació.

c) Si l’òrgan de contractació accepta la presentació d’ofertes per mitjans
electrònics, es pot reduir el termini general de presentació de proposicions en
cinc dies.

4. En les concessions d’obres i de serveis només es pot reduir el termini general
quan es doni la circumstància que estableix la lletra c) de l’apartat anterior.

5. Sense perjudici del que estableix l’apartat 3 de l’article 135 respecte de
l’obligació de publicar prèviament en el «Diari Oficial de la Unió Europea», en
els procediments oberts la publicació de l’anunci de licitació en el perfil de
contractant s’ha de fer, en tot cas, amb una antelació mínima equivalent al
termini que fixa l’apartat següent per presentar les proposicions.
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6. En els contractes de les administracions públiques que no estiguin subjectes
a una regulació harmonitzada, el termini de presentació de proposicions no ha
de ser inferior a quinze dies, comptats des de l’endemà de la publicació de
l’anunci de licitació del contracte en el perfil de contractant. En els contractes
d’obres i de concessió d’obres i concessió de serveis, el termini ha de ser, com
a mínim, de vint-i-sis dies.
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Article 157. Examen de les proposicions i proposta d’adjudicació.

1. La Mesa de contractació ha de qualificar la documentació a què es refereix
l’article 140, que els licitadors han de presentar en un sobre o un arxiu
electrònic diferent del que contingui la proposició.

Posteriorment, el mateix òrgan ha de procedir a obrir i examinar les
proposicions, i ha de formular la proposta d’adjudicació corresponent a l’òrgan
de contractació, una vegada ponderats els criteris que s’hagin d’aplicar per
efectuar la selecció de l’adjudicatari.

2. Quan, de conformitat amb el que estableix l’article 145, s’utilitzi una
pluralitat de criteris d’adjudicació, els licitadors han de presentar la proposició
en dos sobres o arxius electrònics: un amb la documentació que s’hagi de
valorar de conformitat amb els criteris la ponderació dels quals depèn d’un
judici de valor, i l’altre amb la documentació que s’hagi de valorar de
conformitat amb criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de
fórmules.
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3. En tot cas, les proposicions s’han d’obrir en el termini màxim de vint dies
comptat des de la data de finalització del termini per presentar-les.

Si la proposició es conté en més d’un sobre o arxiu electrònic, de tal manera
que s’hagin d’obrir en diversos actes independents, el termini anterior s’entén
complert quan s’hagi obert, dins del mateix termini, el primer dels sobres o
arxius electrònics que componen la proposició.

4. En tot cas, l’oferta econòmica s’ha d’obrir en un acte públic, excepte quan es
prevegi que en la licitació es puguin utilitzar mitjans electrònics.

5. Quan per valorar les proposicions s’hagin de tenir en compte criteris
diferents del preu, l’òrgan competent per a això pot sol·licitar, abans de
formular la seva proposta, tots els informes tècnics que consideri necessaris.
Igualment, aquests informes es poden sol·licitar quan sigui necessari verificar
que les ofertes compleixen les especificacions tècniques del plec.
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També es poden requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris
destinataris de la prestació, a les organitzacions representatives de l’àmbit
d’activitat al qual correspongui l’objecte del contracte, a les organitzacions
sindicals, a les organitzacions que defensin la igualtat de gènere i a altres
organitzacions per verificar les consideracions socials i ambientals.

6. La proposta d’adjudicació no crea cap dret a favor del licitador proposat
enfront de l’Administració. No obstant això, quan l’òrgan de contractació no
adjudiqui el contracte d’acord amb la proposta formulada, la seva decisió s’ha
de motivar.

Article 158. Adjudicació.

1. Quan l’únic criteri per seleccionar l’adjudicatari del contracte sigui el del
preu, l’adjudicació s’ha de dictar en el termini màxim de quinze dies a comptar
de l’endemà de l’obertura de les proposicions.
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2. Quan per adjudicar el contracte s’hagi de tenir en compte una pluralitat de
criteris, o si s’utilitza un únic criteri aquest sigui el del cost inferior del cicle de
vida, el termini màxim per efectuar l’adjudicació és de dos mesos a comptar de
l’obertura de les proposicions, llevat que el plec de clàusules administratives
particulars n’hagi establert un altre.

Si la proposició es conté en més d’un sobre o arxiu electrònic, de tal manera
que aquests s’hagin d’obrir en diversos actes independents, el termini anterior
es computa des del primer acte d’obertura del sobre o arxiu electrònic que
contingui una part de la proposició.

3. Els terminis que indiquen els apartats anteriors s’amplien en quinze dies
hàbils quan sigui necessari seguir els tràmits a què es refereix l’apartat 4 de
l’article 149 d’aquesta Llei.

4. Si no es produeix l’adjudicació dins dels terminis assenyalats, els licitadors
tenen dret a retirar la seva proposició, i a la devolució de la garantia provisional,
si n’hi ha.
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Article 159. Procediment obert simplificat.

1. Els òrgans de contractació poden acordar utilitzar un procediment obert
simplificat en els contractes d’obres, subministrament i serveis quan es
compleixin les dues condicions següents:

a) Que el seu valor estimat sigui igual o inferior a 2.000.000 d’euros en el cas
de contractes d’obres, i en el cas de contractes de subministrament i de serveis,
que el seu valor estimat sigui igual o inferior a 100.000 euros.

b) Que entre els criteris d’adjudicació que preveu el plec no n’hi hagi cap
d’avaluable mitjançant un judici de valor o, si n’hi ha, la seva ponderació no
superi el vint-i-cinc per cent del total, excepte en el cas que el contracte tingui
per objecte prestacions de caràcter intel·lectual, com els serveis d’enginyeria i
arquitectura, en què la seva ponderació no pot superar el quaranta-cinc per
cent del total.
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2. L’anunci de licitació del contracte únicament requereix publicació en el perfil
de contractant de l’òrgan de contractació. Tota la documentació necessària per
presentar l’oferta ha d’estar disponible per mitjans electrònics des del dia de la
publicació de l’anunci en el perfil de contractant esmentat.

3. El termini per presentar proposicions no pot ser inferior a quinze dies a
comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil de
contractant. En els contractes d’obres el termini ha de ser com a mínim de vint
dies.

4. La tramitació del procediment s’ha d’ajustar a les especialitats següents:

a) Tots els licitadors que es presentin a licitacions efectuades a través d’aquest
procediment simplificat han d’estar inscrits en el Registre oficial de licitadors i
empreses classificades del sector públic, o quan escaigui de conformitat amb el
que estableix l’apartat 2 de l’article 96 en el registre oficial de la comunitat
autònoma corresponent, en la data final de presentació d’ofertes sempre que
la concurrència no es vegi limitada.
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RECOMENDACIÓN DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL
ESTADO A LOS ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN EN RELACIÓN CON LA APLICACIÓN
DEL REQUISITO DE INSCRIPCIÓN EN EL ROLECE DEL ARTÍCULO 159 DE LA LEY 9/2017, DE 8
DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

b) No és procedent la constitució d’una garantia provisional per part dels
licitadors.

c) Les proposicions s’han de presentar necessàriament i únicament en el
registre indicat a l’anunci de licitació.

La presentació de l’oferta exigeix la declaració responsable del signant respecte
a tenir la representació de la societat que presenta l’oferta; a tenir la solvència
econòmica, financera i tècnica adequada o, si s’escau, la classificació
corresponent; a disposar de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat;
a no estar incurs en prohibició de contractar-ne alguna; i s’ha de pronunciar
sobre l’existència del compromís a què es refereix l’article 75.2. A aquests
efectes, el model d’oferta que figuri com a annex al plec ha de recollir aquesta
declaració responsable.
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Addicionalment, en cas que l’empresa sigui estrangera, la declaració responsable inclou la
submissió al fur espanyol.

En el supòsit que l’oferta la presenti una unió temporal d’empresaris, l’oferta s’ha
d’acompanyar del compromís de constitució de la unió.

d) L’oferta s’ha de presentar en un únic sobre en els supòsits en què en el procediment no
es prevegin criteris d’adjudicació la quantificació dels quals depengui d’un judici de valor.
En cas contrari, l’oferta s’ha de presentar en dos sobres.***

d) La apertura de los sobres o archivos electrónicos conteniendo la proposición
se hará por el orden que proceda de conformidad con lo establecido en el
artículo 145 en función del método aplicable para valorar los criterios de
adjudicación establecidos en los pliegos. La apertura se hará por la mesa de
contratación a la que se refiere el apartado 6 del artículo 326 de la presente Ley.
En todo caso, será público el acto de apertura de los sobres o archivos
electrónicos que contengan la parte de la oferta evaluable a través de criterios
cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas establecidas en los
pliegos, salvo cuando se prevea que en la licitación puedan emplearse medios
electrónicos. A tal efecto, en el modelo de oferta que figure como anexo al
pliego se contendrán estos extremos (Se modifica la letra d) del apartado 4 por la
disposición final 7 del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril)
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e) En els supòsits en què en el procediment es prevegin criteris d’adjudicació la
quantificació dels quals depengui d’un judici de valor, la valoració de les
proposicions l’han de fer els serveis tècnics de l’òrgan de contractació en un
termini no superior a set dies, i les ha de subscriure el tècnic o els tècnics que
facin la valoració.

f) En tot cas, la valoració a què es refereix la lletra anterior s’ha d’efectuar abans
de l’acte públic d’obertura del sobre que contingui l’oferta avaluable a través de
criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules. En aquest acte
públic s’ha de procedir a la lectura del resultat d’aquella.

Després de l’acte públic esmentat, en la mateixa sessió, la mesa ha de procedir
a:

1r Amb l’exclusió prèvia, si s’escau, de les ofertes que no compleixin els
requeriments del plec, avaluar i classificar les ofertes.
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2n Fer la proposta d’adjudicació a favor del candidat amb la millor puntuació.

3r Comprovar en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades que
l’empresa està degudament constituïda, el signant de la proposició té poder
bastant per formular l’oferta, té la solvència econòmica, financera i tècnica o, si
s’escau, la classificació corresponent i no està incursa en cap prohibició per
contractar.

4t Requerir l’empresa que ha obtingut la millor puntuació mitjançant una
comunicació electrònica per tal que constitueixi la garantia definitiva, així com
que aporti el compromís a què es refereix l’article 75.2 i la documentació
justificativa que disposa efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a
dedicar o adscriure a l’execució del contracte de conformitat amb l’article 76.2; i
tot això en el termini de 7 dies hàbils a comptar de l’enviament de la
comunicació.
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En cas que l’oferta del licitador que hagi obtingut la millor puntuació es
presumeixi que és anormalment baixa perquè es donen els supòsits que preveu
l’article 149, la mesa, un cop dutes a terme les actuacions que recullen els punts
1r i 2n anteriors, ha de seguir el procediment que preveu l’article esmentat, si
bé el termini màxim perquè el licitador justifiqui la seva oferta no pot superar
els 5 dies hàbils des de l’enviament de la comunicació corresponent.

Un cop presentada la garantia definitiva i, en els casos en què sigui preceptiva,
amb la fiscalització prèvia del compromís de la despesa per la Intervenció en els
termes que preveu la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària
en un termini no superior a 5 dies, s’ha de procedir a adjudicar el contracte a
favor del licitador proposat com a adjudicatari, i s’ha de procedir, una vegada
adjudicat, a formalitzar-lo.

En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a
adjudicatari no presenti la garantia definitiva, s’ha d’efectuar una proposta
d’adjudicació a favor del següent candidat en puntuació, i se li ha d’atorgar el
termini corresponent per constituir la garantia definitiva esmentada.
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En el supòsit que l’empresari hagi de presentar qualsevol altra documentació
que no estigui inscrita en el Registre de licitadors, aquesta s’ha d’aportar en el
termini de 7 dies hàbils establert per presentar la garantia definitiva.

g) En els casos en què es presentin a la licitació empresaris estrangers d’un Estat
membre de la Unió Europea o signatari de l’Espai Econòmic Europeu,
l’acreditació de la seva capacitat, solvència i absència de prohibicions es pot
efectuar mitjançant una consulta a la llista oficial corresponent d’operadors
econòmics autoritzats d’un Estat membre o bé mitjançant l’aportació de la
documentació acreditativa dels aspectes esmentats, que ha de presentar, en
aquest últim cas, en el termini concedit per presentar la garantia definitiva.

h) En tot allò que no preveu aquest article s’han d’observar les normes generals
aplicables al procediment obert.
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5. En els casos de declaració d’urgència de l’expedient de contractació en què el
procediment d’adjudicació utilitzat sigui el procediment obert simplificat que
regula aquest article, no es produeix la reducció de terminis a què es refereix la
lletra b) de l’apartat 2 de l’article 119.

Informe JCCPE

Expediente 115/18 Documentación de las proposiciones en el procedimiento
abierto simplificado.

Si sólo hubiese depresentarse un sobre o archivo electrónico, se incluirá
tal documentación en el mismo. Si hubiese dos, se incluirá en el
correspondiente a los criterios dependientes de un juicio de valor.
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6. En contractes d’obres d’un valor estimat inferior a 80.000 euros, i en
contractes de subministraments i de serveis d’un valor estimat inferior a 35.000
euros, excepte els que tinguin per objecte prestacions de caràcter intel·lectual
als quals no és aplicable aquest apartat, el procediment obert simplificat pot
seguir la tramitació següent:

a) El termini per presentar proposicions no pot ser inferior a deu dies hàbils, a
comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil de
contractant. No obstant això, quan es tracti de compres corrents de béns
disponibles en el mercat, el termini és de 5 dies hàbils.

b) S’eximeixen els licitadors de l’acreditació de la solvència econòmica i
financera i tècnica o professional.

c) L’oferta es lliura en un únic sobre o arxiu electrònic i s’avalua, en tot cas,
d’acord amb criteris d’adjudicació quantificables mitjançant la mera aplicació
de les fórmules que estableixen els plecs.
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d) La valoració de les ofertes es pot efectuar automàticament mitjançant
dispositius informàtics, o amb la col·laboració d’una unitat tècnica que auxiliï
l’òrgan de contractació.

S’ha de garantir, mitjançant un dispositiu electrònic, que les proposicions no
s’obren fins que no hagi finalitzat el termini per presentar-les, de manera que
no s’ha de celebrar cap acte públic per obrir-les.

e) Les ofertes presentades i la documentació relativa a la seva valoració han de
ser accessibles de manera oberta per mitjans informàtics sense cap restricció
des del moment en què es notifiqui l’adjudicació del contracte.

f) No es requereix la constitució d’una garantia definitiva.

g) La formalització del contracte es pot efectuar mitjançant la signatura
d’acceptació pel contractista de la resolució d’adjudicació.

En tot el que no preveu aquest apartat, s’aplica la regulació general del
procediment obert simplificat que preveu aquest article.
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Subsecció 3a PROCEDIMENT RESTRINGIT

Article 160. Caracterització.

1. En el procediment restringit qualsevol empresa interessada pot presentar
una sol·licitud de participació en resposta a una convocatòria de licitació.

2. Només poden presentar proposicions els empresaris que, quan ho sol·licitin i
en atenció a la seva solvència, siguin seleccionats per l’òrgan de contractació.
Els plecs de clàusules administratives particulars poden preveure primes o
compensacions per les despeses en què incorrin els licitadors en presentar la
seva oferta en contractes de serveis en els casos en què la seva presentació
impliqui la realització de determinats desenvolupaments.

3. En aquest procediment està prohibida tota negociació dels termes del
contracte amb els sol·licitants o candidats.
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4. Aquest procediment és especialment adequat quan es tracta de serveis
intel·lectuals d’una complexitat especial, com és el cas d’alguns serveis de
consultoria, d’arquitectura o d’enginyeria.

Article 161. Sol·licituds de participació.

1. En els procediments d’adjudicació de contractes subjectes a una regulació
harmonitzada, el termini de presentació de les sol·licituds de participació ha de
ser suficient per a l’examen adequat dels plecs i de les circumstàncies i
condicions rellevants per a l’execució del contracte, tot això en atenció a l’abast
i la complexitat del contracte. En qualsevol cas, no pot ser inferior a trenta
dies, comptats a partir de la data de l’enviament de l’anunci de licitació a
l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea.

Quan el termini general de presentació de sol·licituds sigui impracticable perquè
es tracta d’una situació d’urgència, en els termes que descriu l’article 119,
l’òrgan de contractació per als contractes d’obres, subministraments i serveis
pot fixar un altre termini que no sigui inferior a quinze dies comptats des de la
data de l’enviament de l’anunci de licitació.
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2. Sense perjudici del que estableix l’apartat 3 de l’article 135 respecte de
l’obligació de publicar en primer lloc en el «Diari Oficial de la Unió Europea», en
els procediments restringits la publicació de l’anunci de licitació en el perfil de
contractant s’ha de fer amb una antelació mínima equivalent al termini fixat per
presentar les sol·licituds de participació a l’apartat següent.

3. Si es tracta de contractes no subjectes a una regulació harmonitzada, el
termini per presentar sol·licituds de participació és, com a mínim, de quinze
dies, comptats des de la publicació de l’anunci de licitació.

4. Les sol·licituds de participació s’han d’acompanyar de la documentació a què
es refereix l’article 140, a excepció del document acreditatiu de la constitució de
la garantia provisional.
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Article 162. Selecció de candidats.

1. Amb caràcter previ a l’anunci de licitació, l’òrgan de contractació ha d’haver
establert els criteris objectius de solvència, entre els que assenyalen els articles
87 a 91, d’acord amb els quals s’han d’elegir els candidats que s’han de convidar
a presentar proposicions.

2. L’òrgan de contractació ha d’assenyalar el nombre mínim d’empresaris als
quals ha de convidar a participar en el procediment, que no pot ser inferior a
cinc. Quan el nombre de candidats que compleixin els criteris de selecció sigui
inferior a aquest nombre mínim, l’òrgan de contractació pot continuar el
procediment amb els que reuneixin les condicions exigides, sense que es pugui
convidar empresaris que no hagin sol·licitat participar-hi, o candidats que no
compleixin aquestes condicions.

Si així ho estima procedent, l’òrgan de contractació també pot fixar el nombre
màxim de candidats als quals ha de convidar a presentar una oferta.
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En qualsevol cas, el nombre de candidats convidats ha de ser suficient per
garantir una competència efectiva.

3. Els criteris o normes objectius i no discriminatoris d’acord amb els quals
s’han de seleccionar els candidats, així com el nombre mínim i, si s’escau, el
nombre màxim d’aquells que s’ha de convidar a presentar proposicions s’han
d’indicar a l’anunci de licitació.

4. L’òrgan de contractació, una vegada comprovada la personalitat i solvència
dels sol·licitants, ha de seleccionar els que hagin de passar a la fase següent, als
quals ha convidar, simultàniament i per escrit, a presentar les seves
proposicions en el termini que siguin procedent de conformitat amb el que
assenyala l’article 164.
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Article 163. Contingut de les invitacions i informació als candidats.

1. Les invitacions han de contenir una referència a l’anunci de licitació publicat i
han d’indicar la data límit per rebre ofertes; l’adreça a la qual s’hagin d’enviar i
la llengua o llengües en què s’hagin de redactar; els documents que, si s’escau,
s’hagin d’adjuntar complementàriament; els criteris d’adjudicació del contracte
que s’han de tenir en compte i la seva ponderació relativa o, si s’escau, l’ordre
decreixent d’importància que tenen atribuït, si no figuren a l’anunci de licitació;
i el lloc, dia i hora de l’obertura de proposicions.

2. La invitació als candidats ha de contenir les indicacions pertinents per
permetre l’accés per mitjans electrònics als plecs i altra documentació
complementària.

Quan, d’acord amb el que disposa l’apartat 2 de l’article 138, estigui permès
donar accés per mitjans no electrònics als plecs i altra documentació
complementària, la invitació ha d’indicar aquesta circumstància i la manera com
la documentació s’ha de posar a disposició dels candidats.
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En aquest cas, si, a més, aquesta documentació està en poder d’una entitat o un
òrgan diferent del que tramita el procediment, la invitació també ha de precisar
la manera com es pot sol·licitar la documentació esmentada i, si s’escau, la data
límit per fer-ho, així com l’import i les modalitats de pagament de la quantitat
que, si s’escau, s’hagi d’abonar; els serveis competents han de remetre la
documentació esmentada sense demora als interessats després de rebre’n la
sol·licitud.

Article 164. Proposicions.

1. El termini general de presentació de proposicions en els procediments
restringits relatius a contractes subjectes a una regulació harmonitzada ha de
ser suficient per a l’elaboració adequada de les proposicions en funció de
l’abast i la complexitat del contracte. En qualsevol cas, no ha de ser inferior a
trenta dies, comptats a partir de la data d’enviament de la invitació escrita.
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El termini general que preveu el paràgraf anterior es pot reduir en els casos
següents:

a) Si s’ha enviat l’anunci d’informació prèvia, el termini general es pot reduir a
deu dies. Aquesta reducció del termini només és admissible quan l’anunci
d’informació prèvia s’hagi enviat complint els requisits que estableix la lletra a)
de l’apartat 3 de l’article 156.

b) Quan el termini general de presentació de proposicions sigui impracticable
perquè es tracta d’una situació d’urgència, en els termes que descriu l’article
119, l’òrgan de contractació pot fixar un altre termini que no sigui inferior a deu
dies comptats des de la data de l’enviament de la invitació escrita.

c) Si l’òrgan de contractació accepta la presentació d’ofertes per mitjans
electrònics, el termini general de presentació de proposicions es pot reduir en
cinc dies.

En les concessions d’obres i de serveis només es pot reduir el termini general
quan es doni la circumstància que estableix la lletra c) anterior.
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2. En els procediments restringits relatius a contractes no subjectes a una
regulació harmonitzada, el termini per presentar proposicions no ha de ser
inferior a deu dies, comptats des de la data d’enviament de la invitació.
Article 165. Adjudicació.

En l’adjudicació del contracte és aplicable el que preveu aquesta Llei per al
procediment obert, llevat del que es refereix a la necessitat de qualificar
prèviament la documentació a què es refereix l’article 140.
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Subsecció 4a PROCEDIMENTS AMB NEGOCIACIÓ

Article 166. Caracterització i delimitació de la matèria objecte de negociació.

1. En els procediments amb negociació l’adjudicació ha de recaure en el
licitador justificadament elegit per l’òrgan de contractació, després de negociar
les condicions del contracte amb un o diversos candidats.

2. El plec de clàusules administratives particulars ha de determinar els aspectes
econòmics i tècnics que, si s’escau, hagin de ser objecte de negociació amb les
empreses; la descripció de les necessitats dels òrgans de contractació i de les
característiques exigides per als subministraments, les obres o els serveis que
s’hagin de contractar; el procediment que s’ha de seguir per negociar, que en
tot moment ha de garantir la màxima transparència de la negociació, la seva
publicitat i la no-discriminació entre els licitadors que hi participin; els elements
de la prestació objecte del contracte que constitueixen els requisits mínims que
han de complir totes les ofertes; els criteris d’adjudicació.
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La informació facilitada ha de ser prou precisa com perquè els operadors
econòmics puguin identificar la naturalesa i l’àmbit de la contractació i decidir si
sol·liciten participar en el procediment.

3. Els procediments amb negociació es poden utilitzar en els casos que
enumeren els articles 167 i 168. Llevat que es donin les circumstàncies
excepcionals que recull l’article 168, els òrgans de contractació han de publicar
un anunci de licitació.

Article 167. Supòsits d’aplicació del procediment de licitació amb negociació.

Els òrgans de contractació poden adjudicar contractes utilitzant el procediment
de licitació amb negociació en els contractes d’obres, subministraments, serveis,
concessió d’obres i concessió de serveis quan es doni alguna de les situacions
següents:

131



a) Quan, per satisfer les necessitats de l’òrgan de contractació, sigui
imprescindible que la prestació, tal com està disponible en el mercat, sigui
objecte d’un treball previ de disseny o d’adaptació per part dels licitadors.

b) Quan la prestació objecte del contracte inclogui un projecte o solucions
innovadores.

c) Quan el contracte no es pugui adjudicar sense negociacions prèvies a causa
de circumstàncies específiques vinculades a la naturalesa, la complexitat o la
configuració jurídica o financera de la prestació que constitueixi el seu objecte,
o pels riscos inherents a aquesta.

d) Quan l’òrgan de contractació no pugui establir amb prou precisió les
especificacions tècniques per referència a una norma, avaluació tècnica
europea, especificació tècnica comuna o referència tècnica, en els termes que
estableix aquesta Llei.
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e) Quan en els procediments oberts o restringits seguits prèviament només
s’hagin presentat ofertes irregulars o inacceptables.

Es consideren irregulars, en particular, les ofertes que no corresponguin als
plecs de la contractació, que s’hagin rebut fora de termini, que mostrin indicis
de col·lusió o corrupció o que l’òrgan de contractació les hagi considerat
anormalment baixes. Es consideren inacceptables, en particular, les ofertes
presentades per licitadors que no tinguin la qualificació requerida i les ofertes
amb un preu que excedeixi el pressupost de l’òrgan de contractació tal com
s’hagi determinat i documentat abans de l’inici del procediment de
contractació.

f) Quan es tracti de contractes de serveis socials personalíssims que tinguin
com a una de les seves característiques determinants l’arrelament de la
persona en l’entorn d’atenció social, sempre que l’objecte del contracte
consisteixi a dotar de continuïtat en l’atenció a les persones que ja eren
beneficiàries d’aquest servei.
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Article 168. Supòsits d’aplicació del procediment negociat sense publicitat.

Els òrgans de contractació poden adjudicar contractes utilitzant el procediment
negociat sense la publicació prèvia d’un anunci de licitació únicament en els
casos següents:

a) En els contractes d’obres, subministraments, serveis, concessió d’obres i
concessió de serveis, en els casos en què:

1r No s’hagi presentat cap oferta; cap oferta adequada; cap sol·licitud de
participació; o cap sol·licitud de participació adequada en resposta a un
procediment obert o a un procediment restringit, sempre que les condicions
inicials del contracte no es modifiquin substancialment, sense que en cap cas
es pugui incrementar el pressupost base de licitació ni modificar el sistema de
retribució, i que s’enviï un informe a la Comissió Europea quan aquesta així ho
sol·liciti.
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Es considera que una oferta no és adequada quan no sigui pertinent per al
contracte, perquè és manifestament insuficient per satisfer, sense canvis
substancials, les necessitats i els requisits de l’òrgan de contractació que
especifiquen els plecs que regeixen la contractació. Es considera que una
sol·licitud de participació no és adequada si l’empresari de què es tracti ha de
ser o pot ser exclòs en virtut dels motius que estableix aquesta Llei o no satisfà
els criteris de selecció que estableix l’òrgan de contractació.

2n Quan les obres, els subministraments o els serveis només es puguin
encomanar a un empresari determinat, per alguna de les raons següents: que
el contracte tingui per objecte la creació o adquisició d’una obra d’art o
representació artística única no integrant del patrimoni històric espanyol; que
no hi hagi competència per raons tècniques; o que sigui procedent la protecció
de drets exclusius, inclosos els drets de propietat intel·lectual i industrial.
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La no-existència de competència per raons tècniques i la protecció de drets
exclusius, inclosos els drets de propietat intel·lectual i industrial, només
s’apliquen quan no hi hagi una alternativa o un substitut raonable i quan
l’absència de competència no sigui conseqüència d’una configuració restrictiva
dels requisits i criteris per adjudicar el contracte.

3r Quan el contracte s’hagi declarat secret o reservat, o quan la seva execució
s’hagi d’acompanyar de mesures de seguretat especials de conformitat amb la
legislació vigent, o quan ho exigeixi la protecció dels interessos essencials de la
seguretat de l’Estat i així s’hagi declarat de conformitat amb el que preveu la
lletra c) de l’apartat 2 de l’article 19.

136



b) En els contractes d’obres, subministraments i serveis, en els casos en què:

1r Una urgència imperiosa resultant d’esdeveniments imprevisibles per a
l’òrgan de contractació i no imputables a aquest, demani una execució ràpida
del contracte que no es pugui aconseguir mitjançant l’aplicació de la tramitació
d’urgència que regula l’article 119.

2n Quan es doni la situació a què es refereix la lletra e) de l’article 167, (Quan en
els procediments oberts o restringits seguits prèviament només s’hagin
presentat ofertes irregulars o inacceptables).sempre que en la negociació
s’incloguin tots els licitadors que, en el procediment antecedent, hagin
presentat ofertes de conformitat amb els requisits formals del procediment de
contractació, i sempre que les condicions inicials del contracte no es modifiquin
substancialment, sense que en cap cas es pugui incrementar el preu de licitació
ni modificar el sistema de retribució.
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c) En els contractes de subministrament, a més, en els casos següents:

1r Quan els productes es fabriquin exclusivament per a fins de recerca,
experimentació, estudi o desenvolupament; aquesta condició no s’aplica a la
producció en sèrie destinada a establir la viabilitat comercial del producte o a
recuperar els costos de recerca i desenvolupament.

2n Quan es tracti de lliuraments addicionals efectuats pel proveïdor inicial que
constitueixin una reposició parcial de subministraments o instal·lacions d’ús
corrent, o bé una ampliació dels subministraments o instal·lacions existents, si
el canvi de proveïdor obliga l’òrgan de contractació a adquirir material amb
característiques tècniques diferents, de manera que doni lloc a
incompatibilitats o a dificultats tècniques d’ús i de manteniment
desproporcionades. La durada d’aquests contractes, per regla general, no pot
ser superior a tres anys.
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3r Quan es tracti de l’adquisició en mercats organitzats o borses de primeres
matèries de subministraments que cotitzin en aquests.

4t Quan es tracti d’un subministrament concertat en condicions especialment
avantatjoses amb un proveïdor que cessi definitivament en les seves activitats
comercials, o amb els administradors d’un concurs, o a través d’un acord judicial
o un procediment de la mateixa naturalesa.
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d) En els contractes de serveis, a més, en el supòsit que el contracte en qüestió
sigui la conseqüència d’un concurs de projectes i, d’acord amb les normes
aplicables s’hagi d’adjudicar al guanyador. En cas que hi hagi diversos
guanyadors, s’han de convidar tots a participar en les negociacions.

Així mateix, quan es tracti d’un servei concertat en condicions especialment
avantatjoses amb un proveïdor que cessi definitivament en les seves activitats
comercials, o amb els administradors d’un concurs, o a través d’un acord judicial
o un procediment de la mateixa naturalesa.

e) En els contractes d’obres i de serveis, a més, quan les obres o serveis que
constitueixin el seu objecte consisteixin en la repetició d’altres de similars
adjudicats al mateix contractista mitjançant algun dels procediments de
licitació que regula aquesta Llei, amb la publicació prèvia de l’anunci de licitació
corresponent, sempre que s’ajustin a un projecte base que hagi estat objecte
del contracte inicial adjudicat pels procediments.
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Article 169. Tramitació del procediment de licitació amb negociació.

1. Quan s’acudeixi al procediment de licitació amb negociació perquè concorren
les circumstàncies que preveu l’article 167, (licitació amb negociació) l’òrgan de
contractació, en tot cas, ha de publicar un anunci de licitació en la forma que
preveu l’article 135.

2. Són aplicables a la tramitació del procediment de licitació amb negociació, les
normes que contenen l’apartat 1 de l’article 160 i els articles 161, 162, 163 i
164.1 relatius al procediment restringit. No obstant això, en cas que es decideixi
limitar el nombre d’empreses que es convidarà a negociar, l’òrgan de
contractació i els serveis que en depenen, en tot cas, s’han d’assegurar que el
nombre mínim de candidats convidats és de tres. Quan el nombre de candidats
que compleixin els criteris de selecció sigui inferior a aquest nombre mínim,
l’òrgan de contractació pot continuar el procediment amb els que reuneixen les
condicions exigides, sense que es puguin convidar empresaris que no hagin
sol·licitat participar-hi, o candidats que no compleixin aquestes condicions.
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3. Els òrgans de contractació poden articular el procediment que regula aquest
article en fases successives, a fi de reduir progressivament el nombre d’ofertes
que s’han de negociar mitjançant l’aplicació dels criteris d’adjudicació que
assenyalen l’anunci de licitació o el plec de clàusules administratives particulars,
en els quals s’ha d’indicar si es farà ús d’aquesta facultat. El nombre de
solucions que arribin fins a la fase final ha de ser prou ampli com per garantir
una competència efectiva, sempre que s’hagi presentat un nombre suficient de
solucions o de candidats adequats.

4. Durant la negociació, les meses de contractació i els òrgans de contractació
han de vetllar perquè tots els licitadors rebin un tracte igual. En particular, no
han de facilitar, de manera discriminatòria, informació que pugui donar
avantatges a determinats licitadors respecte a la resta.
Els òrgans de contractació han d’informar per escrit, a tots els licitadors amb
ofertes que no hagin estat excloses, de qualsevol canvi en les especificacions
tècniques o altra documentació de la contractació que no estableixi els requisits
mínims a què es refereix l’article 166, i els han de donar un termini suficient
perquè presentin una nova oferta revisada.
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5. Els òrgans de contractació, si s’escau, a través dels serveis tècnics que en
depenguin, han de negociar amb els licitadors les ofertes inicials i totes les
ofertes ulteriors presentades per aquests, excepte les ofertes definitives a què
es refereix l’apartat vuitè del present article, que aquests hagin presentat per
millorar el seu contingut i per adaptar-les als requisits que indiquen el plec de
clàusules administratives particulars i l’anunci de licitació, si s’escau, i els
possibles documents complementaris, amb la finalitat d’identificar la millor
oferta, de conformitat amb el que preveu l’article 145.

No s’han de negociar els requisits mínims de la prestació objecte del contracte
ni tampoc els criteris d’adjudicació.

6. L’expedient ha de deixar constància de les invitacions cursades, de les ofertes
rebudes, de les raons per acceptar-les o rebutjar-les i dels avantatges obtinguts
en la negociació.
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7. En el curs del procediment les meses de contractació i els òrgans de
contractació han de complir la seva obligació de confidencialitat en els termes
que estableix aquesta Llei, de manera que no han de revelar als altres
participants les dades designades com a confidencials que els hagi comunicat
un candidat o licitador sense el consentiment previ d’aquest. Aquest
consentiment no pot tenir caràcter general, sinó que ha d’especificar a quina
informació es refereix.

8. Quan l’òrgan de contractació decideixi concloure les negociacions, ha
d’informar tots els licitadors i ha d’establir un termini comú per presentar
ofertes noves o revisades. A continuació, la mesa de contractació ha de verificar
que les ofertes definitives s’ajusten als requisits mínims, i que compleixen tots
els requisits que estableix el plec; les ha de valorar d’acord amb els criteris
d’adjudicació; ha d’elevar la proposta corresponent; i l’òrgan de contractació ha
de procedir a adjudicar el contracte.

144



Article 170. Especialitats en la tramitació del procediment negociat sense
publicitat.

1. Els òrgans de contractació únicament han de fer ús del procediment
negociat sense publicació prèvia d’un anunci de licitació quan es doni alguna
de les situacions que estableix l’article 168 i l’han de tramitar d’acord amb
les normes que estableix l’article 169, en tot allò que siguin aplicables
segons el nombre de participants que concorrin en cada cas, a excepció del
que estigui relacionat amb la publicitat prèvia.

2. Quan únicament hi participi un candidat, la mesa de contractació o, si no
n’hi ha, l’òrgan de contractació, sempre que sigui possible, ha de negociar
amb ell en els termes que assenyala l’apartat 5 de l’article 169.
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Article 171. Informació als licitadors.

A petició del licitador que hagi presentat una oferta admissible, la mesa de
contractació o, si no n’hi ha, els serveis dependents de l’òrgan de contractació,
ha de comunicar, com més aviat millor i en tot cas dins dels quinze dies
següents al de recepció de la sol·licitud per escrit del licitador, el
desenvolupament de les negociacions.

No obstant això, la mesa o, si no n’hi ha, l’òrgan de contractació, pot no
comunicar determinades dades emparant-se en l’excepció de confidencialitat
que conté l’apartat 3 de l’article 155.

Subsecció 5a DIÀLEG COMPETITIU

146



Article 172. Caracterització.

1. En el diàleg competitiu, la mesa especial de diàleg competitiu dirigeix un
diàleg amb els candidats seleccionats, amb la sol·licitud prèvia d’aquests, a fi
de desenvolupar una o diverses solucions susceptibles de satisfer les seves
necessitats i que han de servir de base perquè els candidats elegits
presentin una oferta.

2. Qualsevol empresa interessada pot presentar una sol·licitud de participació
en resposta a un anunci de licitació, i proporcionar la informació i
documentació per a la selecció qualitativa que hagi sol·licitat l’òrgan de
contractació.

3. El procediment de diàleg competitiu es pot utilitzar en els casos que
enumera l’article 167 i ha d’estar precedit de la publicació d’un anunci de
licitació.

4. L’òrgan de contractació pot acordar en el document descriptiu l’aplicació del
que disposen els apartats 4 i 5 de l’article 234 als contractes que
s’adjudiquin mitjançant un diàleg competitiu. 147



Article 173. Primes o compensacions.

1. Amb l’objectiu de fomentar la participació de les empreses que puguin oferir
les solucions més apropiades i innovadores, els òrgans de contractació poden
establir en el document descriptiu primes o compensacions per a tots o alguns
dels participants en el diàleg.

En el supòsit que no es reconeguin primes o compensacions per a tots els
participants, aquestes s’han de reconèixer als que van obtenir els primers llocs
en l’ordre de classificació de les ofertes. Les quantitats que es fixin han de ser
suficients per al compliment de l’objectiu que esmenta el paràgraf anterior.

2. En cas que es reconeguin primes o compensacions, en l’expedient de
contractació s’ha d’acreditar la cobertura financera necessària per fer front al
pagament que se’n deriva.

3. El pagament de les quantitats a què es refereix el primer apartat d’aquest
article s’ha d’efectuar de conformitat amb el que estableix l’article 198, i els
terminis que s’hi preveuen es compten a partir de l’endemà del dia en què es va
produir la formalització del contracte. 148



Article 174. Obertura del procediment i sol·licituds de participació.

1. Els òrgans de contractació han de donar a conèixer les seves necessitats i els
seus requisits en l’anunci de licitació i els han de definir en l’anunci esmentat o
en un document descriptiu, que no es pot modificar posteriorment. Al mateix
temps i en els mateixos documents, els òrgans de contractació també han de
donar a conèixer i definir els criteris d’adjudicació triats i han de donar un
termini d’execució aproximat.

2. Són aplicables en aquest procediment les normes del procediment restringit
contingudes al primer paràgraf de l’apartat 2 de l’article 160; a l’article 161,
excepte el segon paràgraf del seu apartat primer; i als apartats 1, 2, 3 i allò
relatiu a la selecció dels sol·licitants de l’apartat 4, tots de l’article 162. No
obstant això, en cas que es decideixi limitar el nombre d’empreses que s’ha de
convidar a dialogar, l’òrgan de contractació en tot cas s’ha d’assegurar que el
nombre mínim de candidats capacitats per executar l’objecte del contracte és
de tres.
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3. Les invitacions a prendre part en el diàleg han de contenir una referència a
l’anunci de licitació publicat i han d’indicar la data i el lloc d’inici de la fase de
consulta, la llengua o llengües que s’han d’utilitzar, els documents relatius a les
condicions d’aptitud que, si s’escau, s’hagin d’adjuntar, i la ponderació relativa
dels criteris d’adjudicació del contracte o, si s’escau, l’ordre decreixent
d’importància dels criteris esmentats.
La invitació als candidats ha de contenir les indicacions pertinents per permetre
l’accés per mitjans electrònics al document descriptiu i altra documentació
complementària.
Quan, d’acord amb el que disposa l’apartat 2 de l’article 138, estigui permès
donar accés per mitjans no electrònics al document descriptiu i altra
documentació complementària, la invitació ha d’indicar aquesta circumstància i
la manera com la documentació s’ha de posar a disposició dels candidats. En
aquest cas, si, a més, aquesta documentació està en poder d’una entitat o òrgan
diferent del que tramita el procediment, la invitació també ha de precisar la
manera com es pot sol·licitar la documentació esmentada i, si s’escau, la data
límit per fer-ho, així com l’import i les modalitats de pagament de la quantitat
que, si s’escau, s’hagi d’abonar; els serveis competents han de remetre aquesta
documentació sense demora als interessats després de rebre la seva sol·licitud.
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Article 175. Diàleg amb els candidats.

1. La mesa especial del diàleg competitiu ha de desenvolupar amb els candidats
seleccionats un diàleg que tingui com a fi determinar i definir els mitjans
adequats per satisfer les seves necessitats. En el transcurs d’aquest diàleg, es
poden debatre tots els aspectes del contracte amb els candidats seleccionats.

2. Durant el diàleg, la mesa ha de donar un tracte igual a tots els licitadors i, en
particular, no ha de facilitar, de manera discriminatòria, cap informació que
pugui donar avantatges a determinats licitadors respecte a la resta.

La mesa no pot revelar als altres participants les solucions proposades per un
participant o altres dades confidencials que aquest li comuniqui sense el
consentiment previ d’aquest participant, en els termes que estableix l’apartat 7
de l’article 169.
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3. El procediment es pot articular en fases successives, a fi de reduir
progressivament el nombre de solucions que s’han d’examinar durant la fase de
diàleg mitjançant l’aplicació dels criteris d’adjudicació indicats en l’anunci de
licitació o en el document descriptiu, en els quals s’ha d’indicar si es farà ús
d’aquesta possibilitat.

El nombre de solucions que s’examinin en la fase final ha de ser prou ampli
com per garantir una competència efectiva entre si, sempre que s’hagi
presentat un nombre suficient de solucions o de candidats adequats.

4. A petició del licitador que s’hagi descartat en la fase de diàleg, la mesa ha
d’informar com més aviat millor i en tot cas dins dels quinze dies següents al de
recepció de la sol·licitud per escrit del licitador, del desenvolupament del diàleg
amb els licitadors.
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5. La mesa ha de prosseguir el diàleg fins que estigui en condicions de
determinar, després de comparar-les, si és necessari, la solució o solucions
presentades per cadascun dels participants durant la fase de diàleg que puguin
respondre a les seves necessitats.

Una vegada determinada la solució o solucions que l’òrgan de contractació hagi
d’adoptar per a l’última fase del procés de licitació, la mesa ha de proposar que
es declari la fi del diàleg, així com les solucions que s’han d’adoptar, i s’han de
convidar a la fase final els participants que hagin presentat les millors
solucions.

Després que l’òrgan de contractació declari tancat el diàleg i n’informi tots els
participants, la mesa ha de convidar els participants les solucions dels quals ja
s’hagin adoptat a presentar la seva oferta definitiva, basada en la seva solució o
solucions viables especificades durant la fase de diàleg, amb indicació de la data
límit, l’adreça on s’ha d’enviar i la llengua o llengües en què es puguin redactar.
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Article 176. Presentació, examen de les ofertes i adjudicació.

1. Les ofertes han d’incloure tots els elements requerits i necessaris per dur a
terme el projecte.

La mesa pot sol·licitar precisions o aclariments sobre les ofertes presentades,
ajustaments en aquestes ofertes o informació complementària relativa a
aquestes, sempre que això no suposi una modificació dels elements
fonamentals de l’oferta o de la licitació pública, en particular de les necessitats i
dels requisits establerts a l’anunci de licitació o al document descriptiu, quan
impliqui una variació que pugui falsejar la competència o tenir un efecte
discriminatori.

2. La mesa ha d’avaluar les ofertes presentades pels licitadors en funció dels
criteris d’adjudicació establerts a l’anunci de licitació o al document descriptiu i
ha de seleccionar l’oferta que presenti la millor relació qualitat-preu d’acord
amb la lletra b) de l’apartat 3 de l’article 145.
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3. La mesa pot portar a terme negociacions amb el licitador l’oferta del qual es
consideri que presenta la millor relació qualitat-preu d’acord amb la lletra b) de
l’apartat 3 de l’article 145 amb la finalitat de confirmar compromisos financers o
altres condicions que conté l’oferta, per a la qual cosa s’han d’ultimar les
condicions del contracte, sempre que amb això no es modifiquin elements
substancials de l’oferta o de la licitació pública, en particular les necessitats i els
requisits que estableixen l’anunci de licitació o el document descriptiu, i no
comporti un risc de falsejament de la competència ni tingui un efecte
discriminatori.

4. Un cop elevada la proposta, l’òrgan de contractació ha de procedir a
l’adjudicació del contracte.

Subsecció 6a Procediment d’associació per a la innovació
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Article 177. Caracterització del procediment d’associació per a la innovació.

1. L’associació per a la innovació és un procediment que té com a finalitat el
desenvolupament de productes, serveis o obres innovadors i la compra
ulterior dels subministraments, serveis o obres resultants, sempre que
corresponguin als nivells de rendiment i als costos màxims acordats entre els
òrgans de contractació i els participants.

A aquest efecte, en els plecs de clàusules administratives particulars, l’òrgan de
contractació ha de determinar quina és la necessitat d’un producte, servei o
obra innovadors que no es pot satisfer mitjançant l’adquisició de productes,
serveis o obres ja disponibles en el mercat. Així mateix, ha d’indicar quins
elements de la descripció constitueixen els requisits mínims que han de complir
tots els licitadors, i ha de definir les disposicions aplicables als drets de propietat
intel·lectual i industrial. La informació facilitada ha de ser prou precisa perquè
els empresaris puguin identificar la naturalesa i l’àmbit de la solució requerida i
decidir si sol·liciten participar en el procediment.

156



2. L’òrgan de contractació pot decidir crear l’associació per a la innovació amb
un o diversos socis que efectuïn separadament activitats de recerca i
desenvolupament.

El soci o socis han d’haver estat prèviament seleccionats en la forma que
regulen els articles 178 i 179 d’aquesta Llei.

3. Els contractes que s’adjudiquin per aquest procediment es regeixen:

a) En la fase de recerca i desenvolupament, per les normes que s’estableixin per
reglament, així com per les prescripcions que contenen els plecs corresponents,
i supletòriament per les normes del contracte de serveis.

b) En la fase d’execució de les obres, serveis o subministramentts derivats
d’aquest procediment, per les normes corresponents al contracte relatiu a la
prestació de què es tracti.
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Article 178. Selecció de candidats.

1. En les associacions per a la innovació, qualsevol empresari pot presentar una
sol·licitud de participació en resposta a una convocatòria de licitació, per a la
qual cosa ha de proporcionar la informació sobre els criteris objectius de
solvència que hagi sol·licitat l’òrgan de contractació.

2. El termini mínim per rebre les sol·licituds de participació és de trenta dies a
partir de la data d’enviament de l’anunci de licitació, quan el contracte estigui
subjecte a una regulació harmonitzada. Si passa altrament, aquest termini no
pot ser inferior a vint dies comptats des de la publicació de l’anunci de licitació
en el perfil de contractant.

3. Als efectes de seleccionar els candidats, els òrgans de contractació han
d’aplicar, en particular, criteris objectius de solvència relatius a la capacitat dels
candidats en els àmbits de la recerca i del desenvolupament, així com en
l’elaboració i aplicació de solucions innovadores.
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Només els empresaris als quals convidi l’òrgan de contractació després
d’avaluar la informació sol·licitada poden presentar projectes de recerca i
innovació destinats a respondre a les necessitats que assenyala l’òrgan de
contractació que no es puguin satisfer amb les solucions existents.

Els òrgans de contractació poden limitar el nombre de candidats aptes que
s’hagin de convidar a participar en el procediment, de conformitat amb l’article
162.2, i són tres el nombre mínim d’empresaris als quals s’ha de convidar a
negociar.
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Article 179. Negociació i adjudicació de l’associació.

1. Un cop conclosa la selecció dels candidats, l’òrgan de contractació els ha de
convidar a presentar els seus projectes de recerca i innovació per respondre a
les necessitats que s’han de cobrir.

2. Els contractes s’adjudiquen únicament d’acord amb el criteri de la millor
relació qualitat-preu, segons el que disposa l’article 145.2.

3. Llevat que es disposi d’una altra manera, els òrgans de contractació han de
negociar amb els candidats seleccionats les ofertes inicials i totes les ofertes
ulteriors que presentin, excepte l’oferta definitiva, amb la finalitat de millorar-ne
el contingut.

No es negocien els requisits mínims ni els criteris d’adjudicació.
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4. Les negociacions durant els procediments de les associacions per a la
innovació es poden desenvolupar en fases successives, a fi de reduir el nombre
d’ofertes que calgui negociar, aplicant els criteris d’adjudicació que especifiquin
els plecs de clàusules administratives particulars i recollits en l’anunci de
licitació. L’òrgan de contractació ha d’indicar clarament en l’anunci de licitació i
en els plecs de clàusules administratives particulars si farà ús d’aquesta opció.

5. Durant la negociació, els òrgans de contractació han de vetllar perquè tots els
licitadors rebin igual tracte. Amb aquest fi, no han de facilitar, de forma
discriminatòria, informació que pugui donar avantatges a determinats licitadors
respecte a d’altres. Han d’informar per escrit a tots els licitadors amb ofertes
que no s’hagin eliminat de conformitat amb l’apartat anterior de qualsevol canvi
en les especificacions tècniques o altres documents de la contractació que no
sigui la que estableix els requisits mínims. Arran d’aquests canvis, els òrgans de
contractació han de donar als licitadors temps suficient perquè puguin
modificar i tornar a presentar ofertes modificades, segons que correspongui.
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6. Els òrgans de contractació no han de revelar als altres participants les dades
confidencials que els hagi comunicat un candidat o licitador participant en la
negociació sense l’acord previ d’aquest. Aquest acord no pot adoptar la forma
d’una renúncia general, sinó que s’ha de referir a la comunicació intencionada
d’informació específica.

Article 180. Estructura de l’associació per a la innovació.

1. L’associació per a la innovació s’ha d’estructurar en fases successives seguint
la seqüència de les etapes del procés de recerca i innovació, que pot incloure la
fabricació dels productes, la prestació dels serveis o la realització de les obres.
L’associació per a la innovació ha de fixar uns objectius intermedis que han
d’assolir els socis i ha de proveir el pagament de la retribució en terminis
adequats.
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Sobre la base d’aquests objectius, l’òrgan de contractació pot decidir, al final de
cada fase, resoldre l’associació per a la innovació o, en el cas d’una associació
per a la innovació amb diversos socis, reduir el nombre de socis mitjançant la
resolució dels contractes individuals, sempre que l’òrgan de contractació hagi
indicat en els plecs de clàusules administratives particulars que pot fer ús
d’aquestes possibilitats i les condicions en què ho pot fer.

En cap cas, la resolució de l’associació per a la innovació o la reducció del
nombre de candidats participants ha de donar lloc a indemnització, sense
perjudici de la contraprestació que, en les condicions que estableix el plec,
correspongui pels treballs efectuats.

2. En el cas de les associacions per a la innovació amb diversos socis, l’òrgan de
contractació no ha de revelar als altres socis les solucions proposades o altres
dades confidencials que comuniqui un soci en el marc de l’associació sense
l’acord d’aquest últim. Aquest acord no pot adoptar la forma d’una renúncia
general, sinó que s’ha de referir a la comunicació intencionada d’informació
específica.
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Article 181. Adquisicions derivades del procediment d’associació per a la
innovació.

1. Un cop finalitzades les fases de recerca i desenvolupament, l’òrgan de
contractació ha d’analitzar si els seus resultats assoleixen els nivells de
rendiment i costos acordats i ha de resoldre el que sigui procedent sobre
l’adquisició de les obres, serveis o subministraments resultants.

2. Les adquisicions derivades d’associacions per a la innovació s’han d’efectuar
en els termes que estableix el plec de clàusules administratives particulars.
Quan l’associació es faci amb diversos empresaris, la selecció de l’empresari al
qual s’hagin d’efectuar les adquisicions esmentades s’ha de dur a terme sobre la
base dels criteris objectius que el plec hagi establert.

3. En cas que l’adquisició de les obres, serveis o subministraments comporti la
realització de prestacions successives, l’adquisició només es pot portar a terme
durant un període màxim de quatre anys a partir de la recepció de la resolució
sobre l’adquisició de les obres, serveis o subministraments a què es refereix
l’apartat 1 d’aquest article.
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Article 182. Configuració i seguiment de l’associació per a la innovació per part
de l’òrgan de contractació.

L’òrgan de contractació ha de vetllar perquè l’estructura de l’associació i, en
particular, la durada i el valor de les diferents fases reflecteixin el grau
d’innovació de la solució proposada i la seqüència de les activitats de recerca i
d’innovació necessàries per al desenvolupament d’una solució innovadora
encara no disponible en el mercat. El valor estimat dels subministraments,
serveis o obres no ha de ser desproporcionat respecte a la inversió necessària
per al seu desenvolupament.
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