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:
Si al presentar homologació per l’Acord Marc hem de presentar un preu/hora,
•
quin preu s’ha de presentar en el contracte basat?
•
quina relació hi ha entre el preu ofertat en l’Acord Marc i entre el preu presentat
en el Contracte basat, si hi ha cap?
RESPOSTA:

La clàusula 1.11 del plec de clàusules administratives particulars (PCAP) estableix el
preu com uns dels criteris d’adjudicació de l’acord marc, la puntuació del qual,
juntament amb la puntuació obtinguda en els altres criteris, determinarà les 5
empreses que seran seleccionades com a adjudicatàries de l’acord marc.
D’altra banda, el criteri 2 de l’apartat 2 del PCAP estableix el preu com un dels criteris
d’adjudicació a considerar per a l’adjudicació dels contractes basats entre les
empreses que formen part de l’acord marc.
En la licitació dels contractes basats, les empreses no podran oferir un preu superior al
que van oferir en la licitació de l’acord marc, només podran igualar-lo o rebaixar el
preu ofert inicialment per a l’acord marc.
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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
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Signa

Data acte
11/11/2021 14:09
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