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:
Us agrairíem si ens podeu confirmar si en aquesta fase de licitació cal acreditar
l’experiència a incloure en l’annex 3 adjunt, per als 2 perfils (Coordinador/a i Tècnic/a).
En el cas que així sigui, l’acreditació ha de ser amb certificats de bona execució o bé
és possible aportar una declaració responsable del representant de l’empresa
certificant la participació de cada un dels perfils en els projectes relacionats? Així
mateix, les titulacions acadèmiques addicionals s’han d’adjuntar ara o bé s’han
d’aportar si resultes adjudicatari?
RESPOSTA:
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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Metadades del document
Núm. expedient
Tipologia
documental
Tipus
documental
Títol

2021/0000682
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)

Signatures
Signatari
Maria Garcia Brugada (TCAT)

cap del Servei d'Agenda
2030 i Participació

Acte
Signa

Data acte
11/11/2021 14:09

Validació Electrònica del document
Codi (CSV)
a5ace0fd9a898b24f34f

Adreça de validació
https://seuelectronica.diba.cat
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