Exp. Numero: 2021/0000682
Objecte del contracte:
Servei d’assessorament i consultoria als ens locals de la província de Barcelona en
matèria d’Agenda 2030 i Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

PREGUNTA FORMULADA:
•
Es poden incorporar més tècnics al mínims requerits? Totes les persones de
l’equip tècnic han de complir els requisits mínims exigits, és correcte?
•
S’han d’acreditar els treballs realitzats i formació addcional per a l’equip tècnic
amb certificats de bona execució per a la valoració de la puntuació d’experiència i
formació?
RESPOSTA:
En al fase en la que ens trobem sí que es pot incorporar més personal a criteri de
l’empresa, però la incorporació de més personal respecte el mínim requerit no es
valorarà per a fer la selecció de les empreses que han de formar part de l’acord marc,
en tant que no s’ha previst en cap dels criteris establerts a la clàusula 1.11 del plec de
clàusules administratives particulars (PCAP).
Posteriorment, en els contractes basats, sí que està prevista la valoració de
l’assignació d’un tècnic addicional a l’equip de treball per a l’adjudicació dels
contractes basats (apartat 2 del PCAP, criteri 3).
De les persones que formin part de l’equip tècnic, només els perfils sol·licitats com a
personal mínim adscrit han de complir els requisits mínims exigits en la clàusula 1.10
del PCAP, més l’experiència i les titulacions que l’empresa eventualment hagi
consignat en la seva proposició (en l’Annex 3 del PCAP, corresponent al criteri 1 de la
clàusula 1.11 del PCAP).
L’acreditació de la formació i de l’experiència addicionals del/a coordinador/a i del/a
tècnic/a s’haurà d’incloure en el moment de la presentació de l’oferta juntament amb
l’Annex 3 del plec de clàusules administratives particulars (PCAP). D’acord amb la
clàusula 1.10 del PCAP la formació es justificarà mitjançant títols o certificacions i
l’experiència mitjançant currículum vitae degudament signats.
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Comunicat
Resposta a la consulta realitzada per una empresa sobre l'expedient de
contractació de l'Acord Marc que té per objecte la selecció d'un màxim de 5
empreses per la prestació del servei d'assessorament i consultoria als ens
locals de la província de Barcelona en matèria d'Agenda 2030 i Objectius de
Desenvolupament sostenible (ODS)
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