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:
Al sobre B s’ha d’adjuntar les evidències dels criteris avaluables de judici de valor. A la
pàgina 12 i següents s’indiquen que aquests criteris són la formació/experiència (criteri
1), eines tecnològiques (criteri 2) i mitigació canvi climàtic (criteri 3).
Al full 43 s’inclou l’annex III, que és el que s’ha de complimentar, però només veig
camps aplicables al criteri 1, no pas al 2/3. Com ho hem de fer doncs?
RESPOSTA:
El SOBRE B contindrà la documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que
depenguin d’un judici de valor, és a dir, l’Annex 3 al plec de clàusules administratives
particulars degudament emplenat respecte el criteri 1 i també la documentació
tècnica relativa al criteri 2 (Proposta d’ús d’aplicacions i eines tecnològiques de treball
col·laboratiu en l’execució dels contractes basats) i al criteri 3 (Proposta d’incorporació
de criteris de sostenibilitat ambiental i mitigació del canvi climàtic en l’execució dels
contractes basats).
Respecte el criteri 1, tal i com adverteixen els plecs (pàg. 13) l’empresa haurà de facilitar
la informació requerida seguint el format establert a l’Annex 3 del plec de clàusules
administratives particulars. No s’estableix cap format concret respecte els criteris 2 i 3.
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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
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