ANNEX 4/2011
INSTRUCCIONS INTERNES DE
CONTRACTACIÓ

SERVEIS MEDIAMBIENTALS DE LA SELVA, NORA, SA
INSTRUCCIONS INTERNES PER A LA PREPARACIÓ I ADJUDICACIÓ DE
CONTRACTES D’IMPORT IGUAL O SUPERIOR A 50.000 EUROS, IVA EXCLÒS

Primera.- Qüestions generals prèvies
1. D’acord amb l’article 3 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic
(LCSP), SERVEIS MEDIAMBIENTALS DE LA SELVA, NORA SA (NORA) es troba inclosa
dintre del Sector Públic, essent considerada com a poder adjudicador.
2. D’acord amb el principi de llibertat de pactes recollit a l’article 25.1 de la LCSP, NORA
podrà preparar i adjudicar contractes que incloguin qualssevol pactes, clàusules i
condicions sempre que no siguin contraris a l’interès públic, a l’ordenament jurídic i als
principis de bona administració.
3. Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la
seva activitat contractual i sense perjudici d’utilitzar altres mitjans de publicitat quan sigui
legalment preceptiu, NORA difondrà, mitjançant Internet, el seu perfil de contractant, que
serà accessible a possibles licitadors i tercers en general.
4. Les presents instruccions internes es refereixen a la preparació i adjudicació dels
contractes que, sumades totes les anualitats i pròrrogues possibles, IVA exclòs, resulti un
import igual o superior a 50.000 euros i inferior al llindars comunitaris del contractes
subjectes a regulació harmonitzada.
5. Els contractes que, sumades totes les anualitats i pròrrogues possibles, IVA exclòs, tinguin
un import inferior a 50.000 euros, si disposen de finançament en el Programa anual
d’actuació i inversions, es prepararan i adjudicaran per la gerència, a favor de l’oferta més
avantatjosa i previ i consulta de, al menys, tres contractistes que actuïn en el seu propi i
legítim interès. El president de la societat, per delegació del Consell d’Administració,
aprovarà les instruccions internes específiques aplicables a la preparació i adjudicació
d’aquests contractes, així com la seva formalització i signatura per les persones
apoderades.
6. Els contractes que, sumades totes les anualitats i pròrrogues possibles, IVA exclòs,
ultrapassin els llindars comunitaris de regulació harmonitzada, es regiran per les
disposicions contingudes a la LCSP, amb les excepcions que hi contempla (arts 121 i 174)
ajustant els òrgans de contractació als òrgans interns de NORA.
7. Totes les actuacions seguides en matèria de contractació es documentaran signades pels
responsables i s’arxivaran, al menys, en paper, sense perjudici d’altres suports idonis. A
més, respectaran els principis que imposa la LCSP pel que fa a publicitat, concurrència,
transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació.

Segona. L’òrgan de contractació
Els òrgans de contractació que detallen les presents instruccions internes, previ examen dels
òrgans de control intern de la societat, amb caràcter enunciatiu, però no limitador, les funcions
següents:
a) L’aprovació de l’inici de l’expedient de contractació.
b) L’aprovació dels Plecs de Clàusules Particulars i Prescripcions Tècniques.

c) La valoració de la solvència econòmica i financera, de la solvència tècnica i del
compliment, en general, dels requisits per a la contractació, així com l’estudi de les
ofertes que puguin ser considerades temeràries.
d) L’exclusió de les ofertes que incompleixin requisits o siguin finalment qualificades de
temeràries.
e) L’adjudicació del contracte.
f) L’autorització de les modificacions de la prestació contractada.
g) La recepció de l’objecte del contracte
h) La liquidació del contracte i devolució de garanties
i) La resolució del contracte, si escau
j) La interpretació del contracte.
L’òrgan de contractació podrà sol·licitar motivadament informes de tècnics especialistes.

Tercera. Import del contracte i procediment aplicable.
Si disposen de finançament en el Programa anual d’actuació i inversions, NORA en la seva
activitat contractual els procediments següents:
1. El procediment negociat amb publicitat en el perfil del contractant:
a) Contractes d’obres iguals o superiors a 50.000 euros i inferiors a 350.000 euros.
b) La resta de contractes iguals o superiors a 50.000 euros i inferiors a 100.000 euros.

2. El procediment obert :
a) Contractes d’obres iguals o superiors a 350.000 euros
b) La resta de contractes iguals o superiors a 100.000 euros

Quarta. El procediment negociat
L’òrgan de contractació serà la gerència.
Mitjançant aquest procediment l’òrgan de contractació pot consultar i negociar les condicions
de cada contracte amb varis empresaris de la seva elecció i seleccionar, entre totes les ofertes
rebudes, la més avantatjosa de forma justificada i tenint en compte els criteris d’adjudicació
establerts als plecs de clàusules de la contractació..

El procediment negociat s’ajustarà als tràmits següents:
1. Redacció dels plecs de clàusules que regiran la negociació.
2. Aprovació de l’expedient i dels Plecs de clàusules i invitació a les empreses.
3. Anunci de licitació en el Perfil del contractant.
4. Presentació i recepció d’ofertes. Aquestes romandran en sobre tancat fins el dia fixat per la
seva obertura, un cop finalitzat el termini de recepció de les ofertes.
5. Obertura de les ofertes per l’òrgan de contractació. Amb caràcter general l’acte d’obertura no
serà públic, amb les excepcions que estableixin els plecs de clàusules.
6. Negociació amb les empreses dels termes del contracte i les ofertes. Aquesta negociació es
podrà produïr ja sigui citant al licitador perquè comparegui davant l’òrgan de contractació, o bé

per mitjà de l’enviament de requeriments per FAX o correu electrònic per tal que millorin la seva
postura. El resultat de la negociació es plasmarà en una nova oferta presentada pels licitadors
que ho desitgin.
7. Adjudicació per la gerència, amb requeriment, si escau, de prestació de fiança i condicionada
a la justificació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social.
8. Formalització i signatura del contracte amb la intervenció mancomunada de les persones
apoderades.
9. Anunci en el perfil del contractant.

Cinquena. El procediment obert
L’òrgan de contractació serà el Consell d’Administració.
En el procediment obert l’òrgan de contractació seleccionarà el contractista d’entre aquells que
hagin presentat la oferta més avantatjosa, després d’haver fet licitació pública del contracte a
través d’anuncis al perfil del contractant.
El procediment obert s’ajustarà als tràmits següents:
1. Redacció dels Plecs de clàusules Administratives Particulars i Prescripcions tècniques.
2. Aprovació de l’expedient de contractació per l’òrgan de contractació.
3. Anunci de licitació en el Perfil del contractant.
4. Presentació i recepció d’ofertes. L’òrgan de contractació fixarà en el Plec el termini de
recepció de les ofertes tenint en compte el temps que raonablement pugui ser necessari atesa
la complexitat del contracte.
5. Obertura de les ofertes per la Mesa de contractació.
6. Adjudicació per part de l’òrgan de contractació, de conformitat amb la proposta formulada per
la mesa de contractació, amb requeriment, si escau, de prestació de fiança i condicionada a la
justificació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social.
7. Formalització i signatura del contracte amb la intervenció mancomunada de les persones
apoderades.
8. Anunci en el Perfil del contractant.

Sisena. Els contractistes
1. Podran celebrar els contractes regulats en les presents instruccions internes les persones
naturals o jurídiques, de naturalesa pública o privada i espanyoles o estrangeres, que
tinguin plena capacitat d’obrar i acreditin la seva solvència econòmica i financera, tècnica o
professional i no es trobin incursos en causa de prohibició de contractar d’acord amb la
LCSP. Aquests requisits hauran de concórrer en el moment de finalització del termini de
presentació d’ofertes.
2. Pel que fa als contractes adjudicats, aquests requisits seran exigibles durant tot el seu
període de vigència, podent donar lloc, si s’escau, a la resolució del mateixos.

3. Els contractistes hauran d’acreditar la seva capacitat d’obrar, la seva representació en tots
els procediments d’adjudicació regulats en les presents instruccions internes, així com que
no incorren en cap causa de prohibició de contractar. La forma d’acreditar aquesta
capacitat serà l’establerta a la LCSP.
4. Els licitadors hauran de disposar de la solvència econòmica i financera per a l’execució del
contracte, entenent per aquesta l’adequada situació econòmica i financera de l’empresa
amb la finalitat de garantir la correcta execució del contracte.
5. Els licitadors hauran de disposar de la solvència tècnica o professional per a l’execució del
contracte, entenent per aquesta la capacitació tècnica o professional per a l’adequada
execució del mateix. Les contractacions de serveis i subministraments s’exoneraran de la
presentació de classificació. Les contractacions d’obres exigiran classificació si és
d’aplicació el procediment obert.
6. NORA podrà en qualsevol moment demanar l’acreditació d’aquests requisits mitjançant
l’aportació d’aquells documents que en cada cas, i atenent les especificitats del contracte,
es considerin oportuns.

Setena. Les garanties del contracte.
1. La garantia provisional s’exigeix als licitadors per a que mantinguin les seves ofertes fins a
l’adjudicació del contracte. Com a norma general, llevat motiu justificat, NORA no exigirà la
presentació de garantia provisional.
2. La garantia definitiva s’exigeix al licitador que resulti adjudicatari del contracte i que es
mantindrà durant tota la seva durada, que inclou el període de garantia posterior a la
recepció de l’objecte contractat. Aquesta garantia permetrà respondre de les penalitats
imposades, si fos el cas, al contractista i de l’execució correcta de les prestacions
establertes en el contracte, de les despeses originades a la societat per raó de la demora
del contractista, i dels danys i perjudicis ocasionats a aquesta amb motiu de l’execució del
contracte o pel seu incompliment, quan no s’escaigui resoldre’l.
3. Com a norma general de NORA, la garantia definitiva serà preceptiva únicament en els
contractes d’obres i equivaldrà al 5%, del preu del contracte IVA exclòs. No obstant això,
l’òrgan de contractació motivadament podrà acordar excepcions, incloure altres tipus de
contractes i incrementar el percentatge expressat.

Vuitena. Entrada en vigor
Les presents instruccions entraran en vigor a l’endemà de la seva publicació al perfil del
contractant de NORA. Transitòriament podrà publicar-se en el perfil del contractant del Consell
Comarcal de la Selva i de l’Ajuntament de Blanes

