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ANNEX I, a l’efecte d'omplir el DEUC, tindre en compte :

-Document Europeu Únic de Contractació (DEUC)  establit  pel Reglament
(UE) núm. 2016/7, disponible en la pàgina web:
                 
https      ://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf  

- Enllaç per a omplir el DEUC , per a genera-lo en format.formato.PDF,,que haurà de  
firmar-se electrònicament

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/home 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 

Entrant com a operador econòmic a “Generar resposta”, es crearà l'arxiu
PDF, que una vegada completat segons les dades que se'ls requereix en
el  present  plec,  han  d’imprimir,  firmar  electrònicament  i  incorporar  el
document al sobre/arxiu corresponent.

-  La  Junta  Consultiva  de  Contractació  Administrativa  ,  per  resolució  de  6
d'abril  de  2016,  publicada  en  el  BOE  núm.  85,  de  8  d'abril de  2016,
estableix  unes  orientacions  per  a  ompolir  el  formulari  normalitzat :
(DEUC.http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.
%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/
Recomanació%20de%20la%20JCCA%20sobre%20el%20DEUC
%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20_3_.pdf  ) 

En tot cas s'haurà de tindre en compte: 

a) En cas de presentar-se en UTE, hauran de presentar un DEUC separat per cada
una de les empreses participants en la unió temporal.

Addicionalment a  la  declaració,  cal  aportar  el  compromís  dels  empresaris  que
siguen part de l’UTE de constituir-la, de conformitat amb l'art 69.3 LCSP.

b) Els licitadors que es basen en la  solvència i mitjans d'altres entitats ompliran i
firmaran el DEUC per cada una de les entitats considerades (per licitador i per cada
un dels mitjans externs).

c) Si el licitador té la intenció de subcontractar, haurà d'omplir l'apartat D de la part II
del  DEUC  i  a  més,  cada  un  dels  subcontractistes  haurà  d’omplir  la  informació
requerida en les seccions A i B de la part II i part III del DEUC. NO S'ESTABLEIX EN
EL PRESENT PLEC.

A més de  la  declaració responsable/DEUC,  les  empreses  estrangeres,  en els

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendacion%20de%20la%20JCCA%20sobre%20el%20DEUC%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20_3_.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendacion%20de%20la%20JCCA%20sobre%20el%20DEUC%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20_3_.pdf
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casos en què el contracte haja d’executar-se a Espanya, hauran d'aportar una
declaració de sotmetiment a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de
qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta
sorgiren del contracte, amb renúncia, si és el cas, al fur jurisdiccional estranger
que corresponguera al licitador.
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Annex I.bis INSTRUCCIONS DEUC 

APARTATS  QUE  HAN  D'OMPLIR-SE  EN  EL  FORMULARI  NORMALITZAT  DEL
DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ (DEUC) EN FORMAT PAPER

* Vegeu la recomanació de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de
l'Estat als òrgans de contractació en relació amb la utilització del DEUC (de data
6/04/2016).

Part I. Informació sobre el procediment de contractació i el poder adjudicador o
l'entitat adjudicadora

Han d'omplir-se en la seua totalitat.

Part II. Informació sobre l'operador econòmic

Han d'omplir-se totalment, considerant si el licitador figura inscrita en un Registre de
licitadors:  aquelles  empreses  que  figuren  inscrites  en  un  Registre  de  Licitadors
(ROLECE) o registres equivalents autonòmics només han de facilitar en aquesta part II
del  formulari  aquella informació que no figure inscrita  en aquells  o que,  tot  i  estar
inscrita, no hi figure actualitzada.

Es considerarà que el  correu electrònic  indicat  en la «Part  II:  informació sobre
l'operador  econòmic  del  DEUC» és el  designat  a  l’efecte  de l'avís  previ  per  a
comparéixer en la seu electrònica d'aquesta Administració i ser notificat, o com a
avís de les notificacions que es facen a través de la Plataforma de Contractació del
Sector Públic.

Part III. Criteris d'exclusió (obligatoris en virtut de la Directiva 2014/24/UE):

– A: Motius referits a condemnes penals

Han d'omplir-se en la seua totalitat.

– B: Motius referits al pagament d'imposts o de cotitzacions a la Seguretat Social

Han d'omplir-se en la seua totalitat.

–  C:  Motius  referits  a  la  insolvència,  els  conflictes  d'interessos  o  la  falta
professional

Han d'omplir-se en la seua totalitat.

– D: Altres motius d'exclusió que poden estar prevists en la legislació de l'Estat
membre del poder adjudicador o de l'entitat adjudicadora

Part IV. Criteris de selecció:  Les empreses que figuren inscrites en un Registre de
Licitadors (ROLECE) o registres equivalents autonòmics només hauran de facilitar en
aquesta part  IV del  formulari  la  informació que no figure inscrita  o que,  tot  i  estar
inscrita, no hi figure actualitzada.

Els  poders  adjudicadors  han  d'indicar  quins  criteris  de  selecció  s'aplicaran,
marcant la casella que figure davant del criteri pertinent. Vol usar els criteris de
selecció de A a D? No 
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 —a) Indicació global relativa a tots els criteris de selecció

Ha d'omplir-se.

—A: Idoneïtat

NO  Ha d'omplir-se.

—B: Solvència econòmica i financera

No   Ha d'omplir-se 

_ C: Capacitat tècnica i professional

NO   Ha d'omplir-se 

_ D: Sistemes d'assegurament de la qualitat i normes de gestió mediambiental

No Ha d'omplir-se.

Part V. Reducció del nombre de candidats qualificats

No ha d'omplir-se.

Part VI. Declaracions finals

Aquesta part ha d'omplir-se en la seua totalitat, i l'operador econòmic en tot cas haurà
de firmar electrònicament el document, datar-lo i imprimir-lo per a posar-lo en el
Sobre A.


