Acreditacions. Generalitats:
El que s’ha d’acreditar és la participació, en la posició oferta, de la persona tècnica en obres similars a la del
contracte.
Les obres puntuen només si són similars a les de l’enunciat del Plec de Condicions i si hi ha participat la
persona tècnica en la posició que s’oferta. NO s'està valorant l'empresa licitadora sinó les 3 posicions
tècniques que es defineixen amb el títol "Equip responsable de l'obra".
És a dir, cada actuació que es presenta ha de tenir una doble acreditació:



Acreditació de l’actuació com a “obra similar”
Acreditació que la persona tècnica va participar en l’execució de l’obra en la mateixa posició que
ara s’ofereix

En cap cas s’avalua ni s’acredita l’empresa licitadora, ni tampoc no es tracta de certificats de “bona
execució”, sinó de certificats “d’execució”.
Acreditació de la idoneïtat d’una actuació
L’acreditació es realitza mitjançant certificat del Promotor o Propietat de l’actuació.
En cas d’inexistència del Promotor / Propietat o bé perquè no hagi estat possible contactar amb ell per tal
d’obtenir l’acreditació, s’admetrà una acreditació de l’obra presentada per qualsevol altre mitjà o document
que el licitador pugui aportar, sempre que en la documentació presentada, que ha de ser original, figuri la
descripció de l’obra, la seva ubicació, l’empresa constructora, la data de finalització de les obres i la resta
d’informació que es demani a l’enunciat d’actuacions similars, de l’apartat “P” del Quadre resum del Plec de
Bases.
Acreditació de la participació d’una persona en una actuació
L’acreditació de la participació d’una persona en una posició determinada d’una actuació es realitzat
mitjançant certificat d’un Responsable de l’empresa executora.
En cas d’inexistència de l’empresa executora, o bé perquè no hagi estat possible contactar amb l’empresa
per tal d’obtenir l’acreditació, s’admetrà una acreditació presentada per qualsevol altre mitjà o document
original que el licitador pugui aportar, que demostri la participació de la persona tècnica en l’execució de
l’actuació en la mateixa posició que s’ofereix.
Exemples d’acreditació d’una actuació:
(Nom) com a (càrrec). de (Promotora / Propietat) declara que:
El (data) van finalitzar les obres de (nom de les obres) executades a (adreça i municipi) i promogudes per
(Promotora / Propietat) Les obres van ser executades per (Empresa constructora) amb un import d’execució
de (import) IVA exclòs / inclòs i una dimensió de (dimensió amb unitats)
Exemples d’acreditació de la participació en una determinada posició d’una persona tècnica en una obra
(Nom) com a (càrrec) de (Empresa constructora) declara que:
(Nom de la Persona Tècnica) va participar com a (posició tècnica) en l’execució de les obres de (nom de les
obres) ubicades a (adreça i municipi) executades per (Empresa constructora), finalitzades en (data) i
promogudes per (Promotora / Propietat)

