Sol·licitud: SC21/000026
Assumpte: Informe justificatiu (F-0469)

INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I PROPOSTA DE LA CONTRACTACIÓ
DEL “CONTRACTE PELS SUBMINISTRAMENTS INDUSTRIALS PEL MANTENIMENT DE
LES INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS D’ATL”

Antecedents
El Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual s'assumeix la gestió directa del servei
d'abastament d'aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d'abastament
Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat, estableix que ATL és una entitat de dret públic
de la Generalitat de Catalunya amb personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i
financera, i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves funcions.
Atès els art. 2.1 i 3 del Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, es crea ATL amb l'objectiu de
prestar el servei públic d'interès i competència de la Generalitat de producció i
subministrament d'aigua potable per a l'abastament de poblacions per mitjà de les
instal·lacions de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat, i
construir, conservar, gestionar i explotar la xarxa d'abastament Ter Llobregat, que justifica
que la prestació objecte d’aquestes actuacions s’ajusta a les funcions de l’àmbit
competencial d’ATL.
Atès el que preveu l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, s’emet aquest informe justificatiu de la contractació per deixar constància de la
necessitat o conveniència de contractar aquests treballs externament així com d’informar
sobre la insuficiència de mitjans de que disposa l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter Llobregat
(en endavant, ATL) per a portar-los a terme amb mitjans interns.
Justificació de les necessitats
La necessitat i idoneïtat del contracte es justifica perquè es necessita disposar dels
subministres per al manteniment de les instal·lacions industrials d’ATL d’una forma:
 Àgil (per maximitzar les garanties de la disponibilitat de l’abastament d’aigua).
 En les condicions de qualitat dels productes que garanteixin les necessitats d’ATL.
 D’acord amb les OT’s i els BI’s del GMAO d’ATL.
El detall tècnic de les necessitats de cadascuna d’elles es defineix amb detall i precisió en el
corresponent plec de prescripcions tècniques particulars.
Justificació de la insuficiència de mitjans
Actualment, ATL no disposa dels recursos materials que permetin cobrir les necessitats
d’execució d’aquest contracte amb mitjans propis, com tampoc disposa del personal
necessari en número, perfil professional i disponibilitat suficients.
Conclusió
Per tot l’exposat, el Director del Departament informa favorablement la contractació dels
“Subministraments Industrials pel manteniment de les instal·lacions industrials d’ATL”
(SC21/000026) i proposo que es tramiti el corresponent expedient mitjançant el procediment
següent:
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1. Objecte del contracte
Contracte pels subministraments industrials Subministraments Industrials pel manteniment
de les instal·lacions industrials d’ATL.
Lots:
Atesa la naturalesa dels subministraments que es necessita pels treballs de Manteniment de
les instal·lacions industrials d’ATL, es contemplen 4 lots:





Lot 1: subministrament de materials elèctrics
Lot 2: subministrament de materials mecànics
Lot 3: subministrament d’actuadors motoritzats.
Lot 4: subministrament de membranes i calderons.

Codi CPV:
 Lot 1: 31000000-6: Máquinas, aparatos, equipos y productos consumibles eléctricos;
iluminación
 Lot 2: 44316400-2: Artículos de ferreteria
 Lot 3: 31131100-4: Actuadores
 Lot 4: 44167000-8: Accesorios diversos para tuberías
2. Procediment i naturalesa
Procediment: Obert
Naturalesa: Subministrament
3. Dades econòmiques
3.1. Determinació del preu
Tant alçat
Preus unitaris
3.2. Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte coincideix amb el pressupost de licitació sense IVA, atès que
no es preveuen pròrrogues, modificacions ni eventualitats. És a dir, el valor estimat del
contracte és de 2.212.000,00 € (IVA exclòs).
3.3. Pressupost base de licitació (dos milions sis-cents setanta-sis mil cinc-cents
vint euros) import (2.676.520,00 € IVA inclòs)
S’entén per pressupost base de licitació el límit màxim de despesa que, en virtut del
contracte pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’Impost del Valor Afegit.
Atenent a que el pressupost de licitació ha de ser adequat als preus de mercat, havent de
tenir en consideració els costos directes i indirectes i altres eventuals despeses calculats per
a la seva determinació, es fixa el següent pressupost de licitació:
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a)

Pressupost (IVA exclòs):
Subministrament: 2.212.000,00 €
Pressupost Lots (IVA exclòs):
Lot 1 – Subministrament de materials elèctrics
Lot 2 – Subministrament de materials mecànics
Lot 3 – Subministrament d’actuadors motoritzats
Lot 4 – Subministrament de membranes i calderons

b)

840.000,00 €
840.000,00 €
196.000,00 €
336.000,00 €

Import total de l’IVA:
Import IVA lots: 464.520,00 €
Total de cada lot IVA inclòs
Lot 1 – Subministrament de materials elèctrics

IVA
176.400,00 €

Lot 2 – Subministrament de materials mecànics

176.400,00 €

Lot 3 – Subministrament d’actuadors motoritzats
Lot 4 – Subministrament de membranes i calderons

c)

41.160,00 €
70.560,00 €

Pressupost base de licitació ( IVA inclòs): 2.676.520,00 €
Justificació dels càlculs efectuats per determinar l’import de licitació:
Pressupost
Lots

IVA Lots

Lot 1 – Subministrament de materials elèctrics

840.000,00

176.400,00

Pressupost
Lots (IVA
inclòs)
1.016.400,00

Lot 2 – Subministrament de materials mecànics

840.000,00

176.400,00

1.016.400,00

Lot 3 – Subministrament d’actuadors motoritzats

196.000,00

41.160,00

237.160,00

Lot 4 – Subministrament de membranes i calderons

336.000,00

70.560,00

406.560,00

Total de cada lot IVA inclòs

Total Pressupost base de licitació

2.676.520,00

No es podrà, però, oferir ni a l’alça ni a la baixa les PA corresponents a les partides que
apareguin amb import fix no zero en el pressupost lliurat per ATL, essent motiu
d'exclusió aquelles proposicions que no respectin aquesta instrucció.
3.4. Contracte harmonitzat
Sí
3.5. Pagament amb altres béns
No aplica
4. Existència de crèdit
4.1. Partida pressupostària
Núm.
compte

Total de cada lot IVA inclòs
Lot 1 – Subministrament de materials elèctrics

60200000

Lot 2 – Subministrament de materials mecànics

60200000
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Lot 3 – Subministrament d’actuadors motoritzats

60200000

Lot 4 – Subministrament de membranes i
calderons

60200000

Compres Altres
Aprovisionaments
Compres Altres
Aprovisionaments

Total Pressupost base de licitació

237.160,00
406.560,00
2.676.520,00

4.2. Expedient d’abast plurianual
SI
Període
2021
2022
2023
2024
2025

Import (IVA exclòs)
276.500,00 €
553.000,00 €
553.000,00 €
553.000,00 €
276.500,00 €

5. Termini de durada del contracte, de lliurament de béns i lloc de lliurament
5.1. Termini de lliurament de béns
El termini de lliurament dels béns serà el que s’estableix al plec de prescripcions tècniques.
5.2. Durada del contracte
Quaranta-vuit (48) mesos partir de la formalització del contracte.
5.3. PRÒRROGA: NO
NOMBRE PRÒRROGUES PREVIST: No aplica
5.4. Lloc de lliurament
El tècnic responsable del seguiment del Contracte per a cadascuna de les unitats emissores
serà el que indicarà en cada subministrament el lloc de lliurament.
Els punts de lliurament habituals seran:






L’ETAP Ter (Afores s/n, 08440 Cardedeu).
La ITAM Tordera (ctra. GI-682 d'accés a la Costa Brava km. 3,4 17300 Blanes).
L’ETAP Llobregat (carretera de Martorell a Olesa Km 4,6, 08630 Abrera).
La ITAM Llobregat (avgda. de l'Estany de Port, 4 Polígon Pratenc - El Prat de Llobregat).
L’ETAP Cardener (ctra. C-462, km 11,5 - 25286 Navès).

A títol orientatiu estimem que els percentatges d’articles que s’hauran d’enviar a cada punt
de lliurament seran:
 30% a l’ETAP Ter.
 15% a la ITAM Tordera.
 30% a l’ETAP Llobregat.
 20% a la ITAM Llobregat.
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 5% a l’ETAP Cardener.
Aquesta estimació no ha de comportar en cap cas una obligació al seu acompliment ni a cap
mena de rescabalament per part d’ATL.
6. Procediment i Tramitació de l’expedient
6.1. Tramitació
Ordinària
6.2. Contracte reservat
Sí

Centres Especials d’Ocupació d’Iniciativa Social

No

Empreses d’Inserció Social
Altres (Especificar)

7. Variants
No
8. Solvència
8.1. Solvència Econòmica
Article 87 LCSP: Volum anual de negoci de l’empresa licitadora referit a l’any de major volum
de negoci dels darrers tres anys per un import igual o superior als indicats per lots, quantitat
que com a màxim suposa una vegada i mitja el valor estimat del contracte.
Solvència econòmica del lot 1: 210.000,00 €
Solvència econòmica del lot 2: 210.000,00 €
Solvència econòmica del lot 3: 49.000,00 €
Solvència econòmica del lot 4: 84.000,00 €
En cas de presentar-se a més d’un lot, el volum mínim anual de negoci que l’empresa
licitadora ha d’acreditar és la suma dels imports mínims de solvència econòmica exigida per
cada lot pel qual liciti.
L’acreditació de la suficiència d’aquest mitjà de solvència s’ha de fer mitjançant l’aportació
els comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresa està inscrita en
aquest registre, i en cas contrari pels dipositats al registre oficial en el qual estigui inscrit. Els
empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil han d’acreditar el volum anual de
negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil.
8.2. Solvència Tècnica o professional
Article 89.1.a) LCSP: Relació dels subministraments principals efectuats de la mateixa
naturalesa o similar que els que constitueixen l’objecte del contracte durant els darrers tres
anys que inclogui: Import, dates i destinatari, públic o privat. Els subministraments efectuats
s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el
destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat,
mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una
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declaració de l’empresari acompanyada de la documentació de que en disposi que acrediti la
realització de la prestació.
L’import anual acumulat que l’empresa ha d’acreditar com executat durant l’any de major
execució dels últims tres anys, en treballs d’igual o similar naturalesa que els de l’objecte del
contracte, és com a mínim el corresponent al 70 per cent de l’anualitat mitjana del contracte,
i que en aquest cas es fixa en la quantitat de:
Import dels Treballs executats lot 1: 150.000,00 €
Import dels Treballs executats lot 2: 150.000,00 €
Import dels Treballs executats lot 3: 40.000,00 €
Import dels Treballs executats lot 4: 60.000,00 €
En cas de presentar-se a més d’un lot, l’import anual que l’empresa ha d’acreditar com
executat durant l’any de major execució dels últims tres anys, en treballs d’igual o similar
naturalesa que els de l’objecte dels lots a què es vulgui presentar, és la suma del valor
estimat de cada un dels lots als quals es presenti.
8.3. Adscripció o dedicació de mitjans personals o materials a l’execució del
contracte
No
Obligació essencial
Sí
No
Noms i qualificació del personal responsable d’executar el contracte:
8.4. Altres documents i/o requisits a sol·licitar als licitadors o a l’adjudicatari:
Els licitadors hauran de presentar:


Un compromís a mantenir durant tot el període dels subministres -en cas de resultar
adjudicatari- la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, que haurà de cobrir
necessàriament totes les contingències i riscos inherents als treballs, tant del
personal destinat als treballs objecte del contracte com dels possibles danys que es
puguin originar a tercers, i per un import mínim de 600.000,00€ per sinistre i any i un
sublímit per víctima en la R.C. patronal de com a mínim de 300.000 €.

●

Declaració d’estar inscrits en el Registre electrònic d’empreses licitadores de la
Generalitat de Catalunya o en el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del sector públic, a la data final de presentació de les ofertes.

●

Una declaració en què s’indiqui el responsable del subministrament en cas de
resultar adjudicatari (annex 2).

A banda de la documentació específica que s’indiqui en el PCAP, l’empresa proposada com
a adjudicatària del contracte haurà de presentar:
●

L’acreditació de la vigència de la pòlissa de responsabilitat civil
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9. Puntuació mínima a obtenir en la valoració dels criteris sotmesos a un judici de
valor
No aplica
10. Criteris d’adjudicació
L’adjudicació recaurà sobre aquella oferta que ofereixi la millor relació qualitat preu, entesa
com la que obtingui la major puntuació resultant de la suma de la valoració del preu i de la
qualitat.
Els criteris de valoració són iguals per als 4 lots, de manera que només caldrà detallarlos una vegada.
La valoració dels 4 lots s’obtindrà per 2 vies:
 Valoració econòmica, fins a 85 punts.
 Aplicació de criteris automàtics objectius; fins a 15 punts, amb un mínim de 5 punts.


Valoració de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris automàtics objectius:

La puntuació màxima de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris automàtics objectius
serà de 15 punts. La puntuació mínima exigida en aquest apartat per a poder resultar
adjudicatari/a serà de 5 punts.
Els criteris automàtics són els següents:
 Distància des del centre des d'on s'enviaran habitualment els materials corresponents
al lot en qüestió fins a l’ETAP Ter: Fins 5 punts.
DT = Distància a ETAP Ter
PdT = Punts distància ETAP Ter
DT
DT <= 50Km
50Km < DT <= 75Km
DT > 75Km

PdT
5
2,5
0

 Distància des del centre des d'on s'enviaran habitualment els materials corresponents
al lot en qüestió fins a l’ETAP Llobregat: Fins 5 punts.
DL = Distància a ETAP Llobregat
PdL = Punts distància ETAP Llobregat
DL
DL <= 50Km
50Km < DL <= 75Km
DL > 75Km

PdL
5
2,5
0

 Disposa de Certificació de Qualitat ISO 9001:2015: fins 5 punts.
Q9 = Disposa de Certificació de Qualitat ISO 9001:2015
PQ9 = Punts Certificació de Qualitat ISO 9001:2015
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Q9
SI
NO

PQ9
5
0

El format utilitzat per a presentar aquest requeriment serà el descrit en l’Annex I.
●

Valoració econòmica:

La puntuació màxima del preu de les ofertes serà de 85 punts, i es calcularà de forma
automàtica mitjançant la següent fórmula:

[

(

) (

)]

On,
Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
P = Punts de criteri econòmic.
Om = Oferta més baixa
Ov = Oferta a valorar
IL = Import de licitació
VP = Valor Ponderació.
En aquesta licitació:
VP=1
P=85
El pressupost de licitació (sense IVA) es calcula, lot per lot, en cadascun dels següents
fitxers Excel:
20201127 CT subministres industrials – lot 1 materials electrics.xlsx
20201127 CT subministres industrials – lot 2 materials mecanics.xlsx
20201127 CT subministres industrials – lot 3 actuadors motoritzats.xlsx
20201127 CT subministres industrials – lot 4 membranes calderons.xlsx
Resultant el pressupost de licitació de cada lot (sense IVA):
Lot 1 - Subministrament de materials elèctrics
Lot 2 - Subministrament de materials mecànics
Lot 3 - Subministrament d’actuadors motoritzats
Lot 4 - Subministrament de membranes i calderons

840.000,00 €
840.000,00 €
196.000,00 €
336.000,00 €

Per tal de facilitar als licitadors el càlcul de la seva oferta del/s lot/s al/s que licitin s’ha
preparat els següents fitxers Excel on podran introduir els preus unitaris ofertats període per
període de cadascun dels articles:
20201128 CT subm ind – lot 1 materials elèctrics – press 0.xlsx
20201128 CT subm ind – lot 2 materials mecànics – press 0.xlsx
20201128 CT subm ind – lot 3 actuadors motoritzats – press 0.xlsx
20201128 CT subm ind – lot 4 membranes calderons – press 0.xlsx
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11. Límits i paràmetres per a la determinació d’ofertes amb valors anormals o
desproporcionats
En aplicació del que preveu l’article 149.2 de la LCSP, es consideraran presumptes ofertes
anormalment baixes en el seu conjunt, els casos següents:
 Quan la baixa ofertada pel licitador expressada en % respecte al tipus, sigui superior
en més de 5 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les baixes, també
expressada en % respecte el tipus de licitació.
La mitjana aritmètica es calcularà tenint en compte totes les ofertes, llevat dels següents
supòsits:
 Quan el nombre d’ofertes sigui superior a 5: no es tindran en compte ni l’oferta amb
el preu més alt ni l’oferta amb el preu més baix.
 Quan el nombre d’ofertes sigui superior a 10: no es tindran en compte ni les 2 ofertes
amb el preu més alt ni les 2 ofertes amb el preu més baix.
Quan el nombre d’ofertes sigui igual o inferior a 2 no es considerarà que hi ofertes
anormalment baixes.
12. Limitació de l’adjudicació a un nombre determinat de lots
Sí
No
En el present contracte no es permet que una mateixa empresa resulti adjudicatària de més
d’un lot (a excepció del cas en que només hi hagi una oferta vàlida d’una mateixa empresa
en diversos lots).
Els lots s’adjudicaran a l’empresa que presenti una puntuació tècnica-econòmica més
elevada.
En el cas que una mateixa empresa obtingui la màxima puntuació en més d’un lot, li serà
adjudicat el lot en el que hi hagi obtingut la puntuació més elevada.
La resta de lots en que aquesta empresa hagi obtingut la màxima puntuació s’adjudicaran a
la següent empresa que no tingui adjudicat cap lot i tingui la màxima puntuació.
D’altra banda, ATL es reserva el dret de deixar sense adjudicació alguns dels lots objecte
d’aquesta licitació en el cas que no resulti possible adjudicar els 4 lots (per exemple si no hi
ha ofertes en un/alguns dels lots, o si cap de les que hi ha acompleix amb les solvències
tècnica i econòmica).
13. Garantia definitiva
5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs
5% del pressupost base de licitació, IVA exclòs
Contractes reservats (exempts de prestar la garantia definitiva)
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14. Supòsits, circumstàncies i condicions previstes com a causa de modificació del
contracte
No es preveuen
15. Subcontractació
Possibilitat: Si
16. Revisió de preus
Possibilitat: No
17. Termini de garantia
Tres (3) mesos.
18. Penalitats
Les penalitats a aplicar en cas d’incompliment de l’empresa que resulti adjudicatària seran:
 En cas de substituir la persona responsable en la prestació del servei per causa de força
major però sense la sol·licitud prèvia i autorització formal del responsable del contracte
s’imposarà una penalitat del:
2% sobre el valor del contracte de subministrament per cada infracció, IVA exclòs.
 En cas de retard imputable al contractista en el lliurament d’una comanda s’imposarà una
penalitat diària de 0,60€ per cada 1000,00€ de la mateixa, IVA exclòs.
Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu
del contracte, IVA exclòs, el òrgan de contractació estarà facultat per a procedir a la
resolució del mateix o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves
penalitats.
 En cas de no aportar la documentació dels subministres requerida en el PPT i que sigui
imputable al contractista:
2% sobre el valor del article per cada infracció, IVA exclòs.
 En cas de no acomplir els requeriments del apartat 5.5 (qualitat i garantia dels articles) del
PPT i que sigui imputable al contractista:
1% sobre el valor del producte per cada infracció, IVA exclòs.
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa
adjudicatària o, si escau per no poder-se deduir dels pagaments esmentats, sobre la
garantia constituïda.
Atenent a l’article 194 de la LCSP, en cas d’incompliment parcial o en el cas de compliment
defectuós o demora en l’execució en què no estigui prevista una penalitat específica, o en
cas que l’aplicació de les penalitats previstes no cobreixi els danys causats a l’Administració,
s’exigirà al contractista una indemnització per danys i perjudicis.
19. Responsable del contracte
Sr. Salvador Palau Salvadó, Tècnic de Manteniment Zona Nord.
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20. Condicions especials d’execució
L’empresa adjudicatària aplicarà bones pràctiques en matèria de mobilitat sostenible:
o Donar preferència a la utilització de mitjans electrònics com a forma d’interrelació.
o Realitzar els desplaçaments prioritàriament amb vehicles de baixes emissions,
especialment si els recorreguts són en zones de protecció especial.

UNITAT SOL·LICITANT
Tècnic de Manteniment Zona Nord

RESPONSABLE JERÀRQUIC
Cap de Manteniment Zona Nord

RESPONSABLE JERÀRQUIC
Cap de Manteniment Zona Sud

RESPONSABLE JERÀRQUIC
Director de Manteniment

Sant Joan Despí, a la data de la signatura digital
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ANNEX 1
MODEL DE PRESENTACIÓ DE L'OFERTA DE QUALITAT SOTMESA A CRITERIS
AUTOMÀTICS (omplir espais en blau)

El/la Sr/Sra ......................................................................................, amb residència a
................................................, carrer ......................................... número ....., declara que,
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser
adjudicatari/ària del contracte per l’execució del ..........................., número de clau
d’expedient …….................…. LOT....., es compromet (en nom propi / en nom i
representació de l’empresa .....................amb NIF................) a prestar el servei amb estricta
subjecció als requisits i condicions estipulats en els plecs reguladors de la licitació i la resta
de normativa vigent, d’acord amb la següent proposta tècnica:

Distància des del centre des d'on s'enviaran habitualment els materials
del lot en qüestió fins a l’ETAP Ter *
DT = Distància a ETAP Ter (Km)
DT <= 50Km
50Km < DT <= 75Km
DT > 75Km

Distància
(Km)
Punts
5
2,5
0

Distància des del centre des d'on s'enviaran habitualment els materials
del lot en qüestió fins a l’ETAP Llobregat *
DL = Distància a ETAP Llobregat (Km)
DL <= 50Km
50Km < DL <= 75Km
DL > 75Km

Distància
(Km)
Punts
5
2,5
0

Disposa de Certificació de Qualitat ISO 9001:2015 **
Disposa de Certificació de Qualitat ISO 9001:2015 (SI/NO)
SI
NO

Punts
5
0

Punts apartat

Punts apartat

Punts apartat

Puntuació
total
(*)
(**)

Distància per carretera segons https://www.Distànciasentreciudades.com/
Presentació dels certificats de qualitat.

Signatura de l’apoderat
Informació sobre protecció de dades
Identificació del tractament: Contractes.
Responsable del tractament: Direcció de Sistemes.
Finalitat: Gestionar els contractes subscrits per l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter Llobregat i fer-ne el seguiment.
Legitimació: Missió realitzada en interès públic i obligació legal aplicable al responsable.
Destinataris: Les dades es comunicaran al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya i, en els casos
legalment previstos, es poden publicar al diari oficial corresponent, a la plataforma de contractació de la Generalitat de
Catalunya i al Portal de la transparència de la Generalitat de Catalunya. Les dades no es comunicaran a altres categories
de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei o quan ho hagueu consentit expressament de manera prèvia. Per
a aquest tractament existeixen encarregats de tractament, en concret per a la provisió dels serveis TIC per compte del
responsable.
Drets de les persones interessades: Sol·licitar l’accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o l’oposició al
tractament. (eATL.registre@atl.cat )

MZN/SP

Sol·licitud: SC21/000026
Assumpte: Informe justificatiu (F-0469)

ANNEX 2
DECLARACIÓ
RESPONSABLE
SUBMINISTRAMENT

NOMENAMENT

RESPONSABLE

DEL

El/La Sr/Sra. ......................................................, amb residència a .....................................,
carrer ................................ número ........, i amb NIF .................., assabentat/ada de les
condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser adjudicatari/a/ària del contracte
“...................”, amb número de clau d’expedient .........., en nom propi / en nom i
representació de l’empresa ...........................,
DECLARA
Que en cas de resultar adjudicatari/a d’aquest contracte de la prestació del subministrament,
es nomena al Sr. / Sra........... amb càrrec......... com a responsable del contracte davant
d’ATL.
I perquè consti, signo aquesta declaració.
(lloc i data )
Signatura
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