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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES
EXPEDIENT: CLILAB
2022/01
1

Entitat adjudicadora

a) Organisme: Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf (CLILAB
Diagnòstics)
b) NIF: Q5850025G
c)

Òrgan de contractació: gerent del CLILAB Diagnòstics

d)

Tipus de poder adjudicador: Administració Pública

e)

Responsable del contracte: Sra. Clara Esteve Cols, facultativa especialista en immunologia
del CLILAB Diagnòstics

f)

Centre destinatari: Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf,
a Vilafranca del Penedès

g)

Número d’expedient: CLILAB 2022/01

h)

Òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública i
destinatari de les factures derivades del contracte: Òrgan Control Intern Econòmic i
Pressupostari del CLILAB Diagnòstics

2

Objecte del contracte
Descripció de l’objecte: Contractació del subministrament de reactius de l’àrea
d’immunologia, material fungible, equips i altre material associat a aquests, i necessàriament
complementari, per poder fer l’activitat analítica del Consorci del Laboratori Intercomarcal de
l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf (CLILAB Diagnòstics)

a) CPV:

NUTS: ES511

33140000-3

b) Lots: No
3

Pressupost del contracte

•

Valor estimat del contracte (IVA exclòs): 141.605,26 euros (anualitats, pròrrogues i
possibles modificacions). Desglossament:
•
•
•

Pressupost base de licitació (IVA exclòs): 97.658,80 €
Import possibles pròrrogues (IVA exclòs): 24.414,70 €
Import possibles modificacions (IVA exclòs): 19.531,76 €

•

Pressupost base de licitació (IVA inclòs): 118.167,15 €

•

Partida IVA anualitat: 21% o el que correspongui segons la legislació vigent

•

Aplicació pressupostària: 221.0006

•

Expedient d’abast plurianual: Sí
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•

4

Acord del Consell Rector de CLILAB Diagnòstics: 14 de febrer de 2022.
Règim de modificació del contracte

A més de la possibilitat de modificació del contracte per causes no establertes en els plecs, de
conformitat amb el previst a l’article 205 de la LCSP, el present contracte es pot modificar, d’acord
amb les condicions, abasts i límits següents:
Aquest contracte es podrà modificar fins un màxim del 20% sobre el preu inicial del contracte, en
els casos següents:
o

5

Es podrà modificar en el percentatge anteriorment indicat en el cas que les necessitats
reals de l’òrgan de contractació fossin superiors a les estimades inicialment, citant les
següents:
-

Augment en la necessitat de les determinacions de reactius.

-

Augment en les necessitats reals de CLILAB Diagnòstics, degut a la gestió de
nous laboratoris, pel que, conseqüentment, implica un augment d’activitat o de
generació de residus superior a la previsió inicialment establerta.
En aquest sentit precisar que l’augment d’activitat sofrirà el càlcul de modificació
prenent com a referència els preus unitaris oferts per l’empresa adjudicatària
del Lot afectat corresponent.

S’accepten variants
NO X

a) Acceptació de variants: SÍ
6

Acceptació d’ofertes integradores
a) SÍ

7

NO X

Sol·licitud de mostres/Demostració
a)
b)

Fase presentació propostes
Després de la fase de presentació propostes: X

L’òrgan de contractació, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d’avaluació de
les ofertes, si ho considera oportú. En el cas que es requereixin, el licitador haurà de lliurar les
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mostres sol·licitades al CLILAB Diagnòstics en un màxim de 72 hores, a comptar des de l’endemà
de la notificació de CLILAB Diagnòstics.
En el supòsit que les empreses licitadores no presentin les mostres sol·licitades, l’oferta
presentada no serà avaluada i, per tant, serà desestimada.

8

Solvència de les empreses
Els licitadors hauran d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica mitjançant
l’aportació dels documents següents:
Solvència econòmica i financera:

-



El volum anual de negocis referit a l’any de major execució dels darrers tres anys
conclosos ha de ser d’almenys una vegada i mitja el valor anual mitjà.
Aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant l’aportació dels comptes anuals
aprovats i dipositats al Registre Mercantil (és imprescindible que s’aporti el model
normalitzat del Registre Mercantil) o en el registre oficial que correspongui o, en el
cas d’empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil, mitjançant el llibre
d’inventaris i comptes anuals legalitzats per aquest Registre.

Solvència tècnica:

-



Els licitadors hauran d’acreditar que l’import anual acumulat en l’any de major
execució dels darrers tres anys dels subministraments corresponents al mateix tipus
o naturalesa que el que correspon a l’objecte del contracte és d’almenys el 70% del
valor anual mitjà.
Aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant l’aportació d’una relació dels
subministraments realitzats per l’interessat en el curs dels darrers tres anys,
corresponents al mateix tipus o naturalesa al que correspon l’objecte del contracte,
especificant l’import, les dates i el destinatari públic o privat. En el cas de destinataris
públics, els subministraments realitzats s’entendran acreditats si s’aporta certificat
expedit o visat per l’òrgan competent. En el cas de destinataris privats, els
subministraments realitzats es podran acreditar mitjançant certificats expedients per
aquests o, en el seu defecte, mitjançant declaració del licitador. Els certificats de
bona execució emesos per destinataris públics podran ser comunicats directament
per aquesta entitat a l’òrgan de contractació.
Per determinar la correspondència entre els subministraments acreditats i els de
l’objecte del contracte es verificarà la coincidència entre els dos primers dígits dels
seus respectius codis CPV.
En cas d’empreses de nova creació (antiguitat inferior a cinc anys), la solvència
tècnica s’haurà d’acreditar a través del següent mitjà: mostres, descripcions i
fotografies dels productes a subministrar, l’autenticitat de les quals es pugui certificar
a petició de l’entitat contractant.

9

Subrogació del personal

a) SI

NO 
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Obtenció de documentació

a) Pàgina web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?department=17000&r
eqCode=viewDetail&keyword=&idCap=12142524&ambit=1&

11 Documentació a presentar
L’assenyalada al Plec de Clàusules Administratives Particulars,
Característiques Específiques i al Plec de Prescripcions Tècniques.

al

Quadre

de

Número de sobres a presentar: 3
Sobre A: documentació administrativa indicada al Plec de Clàusules Administratives
Particulars i declaració dels lots als que es presenta el licitador.
Sobre B: documentació tècnica avaluable mitjançant judici de valor, segons l’establert
a l’apartat 23 d’aquest quadre de característiques específiques i l’assenyalada al Plec
de Prescripcions Tècniques.
Sobre C: documentació avaluable de manera automàtica, segons l’establert a l’apartat
23 d’aquest quadre de característiques específiques.
Els licitadors que tinguin previst subcontractar la realització parcial del contracte hauran de
presentar la següent documentació:
SOBRE A.- Caldrà indicar la intenció de celebrar subcontractes en el DEUC i presentar
un DEUC separat per cadascuna de les empreses que el licitador té previst
subcontractar.
SOBRE B.- Caldrà indicar la part del contracte que tinguin previst subcontractar (sense
indicació d’imports econòmics), assenyalant el nom o el perfil empresarial del
subcontractista per cadascuna de les empreses que el licitador té previst
subcontractar.
SOBRE C.- Caldrà indicar l’import de la part del contracte que tinguin previst
subcontractar per cadascun de les empreses que el licitador té previst subcontractar.
Els interessats hauran de presentar la documentació d’acord amb l’establert en l’Annex
0 d’aquest Quadre de Característiques Específiques. L’incompliment d’aquesta
previsió (i dels terminis d’esmena atorgats a tal efecte) comportarà la no admissió o
l’exclusió del licitador, segons correspongui.
12 Vigència del contracte
a)
b)
c)

Període: 4 anys
Possibilitat de pròrroga: Sí
Termini pròrroga: 1 any

13 Condicions de participació - Requisits per a licitar
Els assenyalats al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions
Tècniques.
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14 Data màxima de formulació de consultes per part dels interessats a l’expedient
De conformitat amb la clàusula catorzena del Plec Tipus de Clàusules Administratives
Particulars, la data màxima que l’Òrgan de contractació acceptarà dubtes o consultes en
relació als plecs que regeixen la present licitació serà la que consta al perfil del contractant.

15 Data d’inici de la prestació i lloc de lliurament i/o execució
a) Data d’inici de la prestació: màxim 1 mes des de la formalització del contracte.
b) Lloc de la prestació:
•

A les dependències de l’entitat contractant: SI 

NO

•

A les dependències de l’empresa contractista: SI

NO 

16 Programa de treball
Segons l’establert al Plec de Prescripcions Tècniques.
17 Forma d’adjudicació
a)

Tipus d’expedient: subministrament

b)

Tramitació: ordinari

c)

Procediment: obert i no harmonitzat

d)

Forma: utilització de diferents criteris per determinar la millor oferta relació qualitat-preu

e)

S’aplica un acord marc: SI

NO 

f)

S’aplica una subhasta electrònica:

SI

NO 

18 Garanties
a)

Provisional: dispensada

b)

Definitiva: l’adjudicatari haurà de constituir una garantia definitiva del 5 per 100 del total
adjudicat sense IVA.

19 Presentació d’ofertes
a) Període: abans de les 14:00 hores del dia i hora establerts en l’anunci de licitació.
b) Lloc de presentació: a través del Sobre Digital, d’acord al disposat a la clàusula setzena del
Plec de Clàusules Administratives Particulars.

20

Mesa de Contractació

Presidenta: Sra. Clara Esteve Cols, facultativa especialista en immunologia del CLILAB Diagnòstics
o persona en qui delegui
Secretària: Sra. Jana Poch López, coordinadora de protecció de dades del CLILAB Diagnòstics o
persona en qui delegui
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Vocal: Sra. Miguel Ángel Benítez, director tècnic i cap del servei de microbiologia del CLILAB
Diagnòstics o persona en qui delegui
Vocal: Sra. Alba Cebollero Agustí, responsable de l’àrea Vilafranca/Garraf i cap de servei de proves
especials del CLILAB Diagnòstics o persona en qui delegui
Vocal: Sra. Marina Carbonell Prat, facultativa especialista en anàlisis clíniques CLILAB
Diagnòstics o persona en qui delegui
Vocal: Sra. Judith Esplugas Conesa, Òrgan Control Intern Econòmic i Pressupostari del CLILAB
Diagnòstics o persona en qui delegui
Vocal: Sr. Oriol Morató Sierra, assessor jurídic del Servei Agregat de Contractacions Administratives
del CSC o persona en qui delegui

21 Obertura privada de les ofertes dels sobres B (documentació tècnica i criteris
susceptibles de judici de valor)
Atès el que disposa l’informe de la Direcció General de Contractació Pública de data 12 d’abril
de 2018, l’obertura dels sobres B (referent a les proposicions susceptibles de judici de valor) no
es realitzarà en acte públic.

22 Obertura privada de les ofertes dels sobres C (proposició econòmica i criteris avaluables
de forma automàtica)
a) Entitat: Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf
b) Domicili: Carrer Espirall, s/n
c) Localitat i codi postal: 08720 Vilafranca del Penedès
d) Data i hora: es publicarà al perfil del contractant
23 Criteris d’adjudicació
Es comprovarà que les ofertes presentades pels licitadors, compleixin amb els mínims
requisits establerts tant al Plec de Prescripcions Tècniques com al Plec de Clàusules
Administratives Particulars. Si el licitador no compleix amb els mencionats, serà proposat
per a la seva exclusió.
Els criteris que s'aplicaran per a la formulació de la proposta d'adjudicació del contracte, per ordre
decreixent d’importància seran els següents:
A. CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA: FINS A 78 punts
CRITERIS ECONÒMICS: fins a 51 punts
És obligatori presentar l’oferta econòmica en l’Annex Econòmic (Annex OE)
El procediment de càlcul per ponderar les ofertes econòmiques serà el següent:
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CRITERIS TÈCNICS: fins a 27 punts
És obligatori presentar documentació específica i detallada per tots els criteris de valoració.
•

•

Posseeix un sistema de fluids amb tres velocitats d’adquisició de la mostra:
−

Velocitat màxima d’adquisició de la qual és superior o igual a 120 µL/min: 4 punts

−

Velocitat màxima d’adquisició de la qual és inferior a 120 µL/min: 0 punts

Es valorarà que la velocitat màxima tingui un límit del 10% d’aborts electrònics sobre el total d’events
−
−

•

Es valorarà que la garantia de l’equip sigui mínim d’1 any
−
−

•

Sí: 3,5 punts
No: 0 punts

Disposar d’un sol reactiu que permeti cursar el perfil de cribratge d’Immunodeficiències Primàries
−
−

•

Sí: 4 punts
No: 0 punts

Sí: 3,5 punts
No: 0 punts

Es valorarà la possibilitat de canvi de l’adquisició manual (tub a tub) a l’automàtica (carrusel)
−
−

Sí: 3 punts
No: 0 punts
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• Es valorarà que la disposició dels làsers sigui independent i no col·lineal
−
−

•

•

Sí: 3 punts
No: 0 punts

Es valorarà la quantitat de posicions per a tubs en el mòdul carrusel
−

Superior o igual a 35 tubs: 3 punts

−

Inferior a 35 tubs: 0 punts

Es valorarà positivament que el licitador tingui la capacitat de proporcionar al llarg de la vigència del
contracte un producte de característiques i qualitats superiors a l’inicialment adjudicat
−
−

Sí: 3 punts
No: 0 punts

B. CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR: FINS A 22 PUNTS
Per a cadascun dels criteris de valoració qualitatius/tècnics (o, si s’escau, subcriteris)
susceptibles d’un judici de valor es realitzaran les valoracions en els termes previstos en
cadascun dels criteris, obtenint cadascuna de les ofertes, en cadascun dels criteris, la
puntuació corresponent.
Posteriorment, en el cas que com a mínim una de les ofertes obtingui una puntuació igual o
superior al 50% de la puntuació màxima establerta per a cada criteri (o, si s’escau, subcriteri),
s’aplicarà a les puntuacions obtingudes inicialment de cada criteri o subcriteri la fórmula
següent:

𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝑃𝑃 𝑥𝑥

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚

En cada criteri o subcriteri les puntuacions finals que es concediran a les empreses seran les que
resultin d’aplicar aquesta fórmula.
No obstant, en el cas que cap de les ofertes obtingui una puntuació igual o superior al 50 % de
la puntuació de cada criteri o subcriteri, no s’aplicarà la fórmula anterior.
És obligatori presentar documentació específica i detallada per tots els criteris de valoració.

•

Es valorarà el licitador que ofereixi un catàleg de reactius que millor s’adapti a la manera i
característiques de treball del laboratori per tal de cursar els perfils inclosos. Concretament es valorarà
la disponibilitat de cocktels de reactius o tubs dessecats que incloguin els marcadors especificats en
cada perfil, de manera que es faciliti el treball tècnic i augmenti la rapidesa en l’entrega de resultats:
fins a 7 punts

•

Es valorarà el licitador que tingui el major nombre d’anticossos en el seu catàleg: fins a 5 punts
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•

Es valorarà que l’eficiència i l’estabilitat dels reactius oberts durant períodes prolongats consti a la fitxa
tècnica. Concretament, es valora que una vegada obert el reactiu, les seves característiques no es
modifiquin durant un temps determinat, amb el fi que els resultats obtinguts no sofreixin alteracions: fins
a 4 punts

•

Es valorarà que la metodologia, l’organització dels sistemes, el programa de formació i la planificació
s’ajusti a les necessitats del personal de CLILAB Diagnòstics que hagi de fer ús de la tecnologia
emprada: fins a 3 punts

•

Es valorarà el pla de manteniment de l’equipament d’acord amb les garanties que ofereixi al respecte
d’oferir la màxima funcionalitat dels equips. En concret, es valoraran els plans de manteniment
preventiu i correctiu, els protocols de manteniment, i els calendaris d’actuacions previstos, en funció
de la seva concreció, especificitat, detall i adequació a les necessitats de CLILAB Diagnòstics: fins a 3
punts

No seran acceptades aquelles ofertes les quals la puntuació tècnica obtinguda no arribi, com a
mínim, al 50% del total dels 22 punts de judici de valor.

24

Termini mínim de garantia

a) SI x NO
b) Termini: tot el material objecte del present contracte tindrà garantia que comprèn tot el període
de vigència del contracte i 1 any més des del darrer subministrament.

25

Ofertes amb valors anormals
a) SI



NO

Es consideraran amb valors desproporcionats o anormals les ofertes quan:
−

L’oferta econòmica sigui inferior al 20% de la mitjana de les ofertes rebudes per part dels
licitadors admesos.

−

Quan l’oferta econòmica sigui inferior a un 15% a la mitjana de les ofertes que hagin
estat presentades per les empreses licitadores i la baixa no superi el 20%, caldrà
analitzar, d’acord als criteris susceptibles de judici de valor, una sèrie de circumstàncies,
atenent a:
a.

En primer lloc, caldrà obtenir la mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per
les empreses licitadores, llevat de les que hagin estat excloses per no haver reunit
els requeriments tècnics mínims.

b.

A partir d’aquesta dada, es calcularà la desviació de cadascuna de les
puntuacions obtingudes per les empreses licitadores respecte a la mitjana de les
puntuacions.

c.

S’obtindrà la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en valor absolut
(sense tenir en compte el signe més o menys).

A partir d’aquests paràmetres, es considerarà que una oferta es troba incursa en valor anormal
o desproporcionat, quan la puntuació obtinguda en relació als criteris susceptibles de judici de
valor estigui per damunt del valor que resulti de la suma de les variables 1 i 3, i que, a la vegada,
la seva oferta econòmica sigui inferior en almenys un 15% a la mitjana de totes les ofertes
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econòmiques presentades.

26 Obligació de Pòlissa de Responsabilitat Civil
a)
b)

Obligació de constituir una pòlissa de responsabilitat civil: SI 
Import: 100.000€

NO

L’adjudicatari vindrà obligat a constituir una pòlissa de responsabilitat civil amb l’import de
cobertura mínim per sinistre que s’assenyala, i mantenir-la vigent durant tot el termini de
vigència del contracte.
L'empresa proposada com a adjudicatària ha de lliurar una declaració responsable on es
comprometi a mantenir vigent la pòlissa sol·licitada durant el període d'execució del
contracte, que serà requerida posteriorment a l’Acta de proposta d’adjudicació de la Mesa
de Contractació conjuntament amb el requeriment de l’article 150.2 LCSP.
27 Subcontractació
a)

SÍ es pot 

b)

NO es pot

28 Forma de pagament del preu
Segons l’establert al Plec de Clàusules Administratives Particulars i per lliurament efectuat dins
dels terminis establerts.
29 Revisió de preus
SI hi ha revisió de preus
NO hi ha revisió de preus 
30 Condicions especials d’execució
El contractista i subcontractistes resten sotmesos a la normativa nacional i de la Unió Europea
sobre protecció de dades de caràcter personal, citada al Plec de Clàusules Administratives
Particulars i la respectaran en tots i cadascun dels seus termes.
31 Obligacions contractuals essencials
a)

SÍ

b)

Les que consten a la clàusula trentena del Plec de Clàusules Administratives Particularsi
les assenyalades, si s’escau, a l’apartat 32 del quadre de característiques específiques
com a condicions d’execució del contracte i les següents:
−

L’incompliment de les criteris d’adjudicació oferts pel contractista, entenent que
aquests han resultat determinants per a l’adjudicació del contracte al seu favor.

−

Obligació del contractista i subcontractistes de sotmetre’s a la normativa nacional i
de la unió europea en matèria de protecció de dades.

−

La sanció per part de l’òrgan de la competència, al contractista, per una infracció
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greu en matèria de falsejament de la competència a causa del seu comportament
en el procediment de licitació.

−

El contractista resta obligat a incloure en l'execució del contracte i al seu càrrec les
mesures de seguretat i salut pública que estableixin en cada moment les autoritats
sanitàries, la Secretaria de Funció Pública i la normativa vigent. En tot cas, s’hauran
de validar les mesures a aplicar amb el servei de prevenció de riscos laborals
competent de l’entitat contractant i acatar les instruccions impartides per aquest i pel
responsable del contracte.

−

El contractista ha de complir d’acord amb l’apartat 9.4 de la Instrucció 2/2020 de la
Direcció General de Contractació Pública, de mesures de seguretat i sanitàries que
es requereixen per a poder executar el contracte correctament i que són les que
consten a les “Recomanacions per empreses i persones treballadores sobre
actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del
coronavirus SARS-CoV-2”, aprovades en data 12 d’abril de 2020 pel Consell de
Relacions Laborals de Catalunya, que s’adjunten com a annex al present Quadre
de Característiques. Aquestes mesures han estat validades pel Servei de Prevenció
de Riscos Laborals de CLILAB Diagnòstics.

32 Aspectes relatius a criteris socials i ambientals
SI 

NO

Elements sobre els que recauen:
□ Reserva de mercat
□ Objecte del contracte (especificacions o requeriments tècnics)
□ Requisits de solvència tècnica
□ Criteris de valoració de les ofertes
 Condicions d’execució del contracte: L’adjudicatari es responsabilitzarà dels
residus que es generin pel fet de desenvolupar la seva activitat a les dependències
del Laboratori (embalatges de transport, residus varis...), així com de portar a
terme pràctiques respectuoses amb el medi ambient (utilització de materials
reciclats, reducció de residus ).
Dins de quina tipologia de clàusules es troben les que s’incorporen en el present expedient:
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

D'estabilitat laboral i de qualitat en l'ocupació
Per a la igualtat de gènere
Per a la inserció laboral
Per a un comerç just
Per a la transparència fiscal
Per al foment de la petita i mitjana empresa
Alimentàries
D'accessibilitat
Formació treballadors
Conciliació laboral, personal i familiar
Millora condicions laborals
Drets humans
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☒ Altres clàusules diferents a les anteriors
33 Sancions i Penalitats
a) SI 

NO

b) Són les següents: Les que consten en el Plec de Clàusules Administratives Particulars
i Plec de Prescripcions Tècniques
En cas de discrepància en la regulació dels diversos documents o en cas que la mateixa infracció
estigui penalitzada de forma diferent en els diversos documents citats anteriorment tindran
preferència d’aplicació les següents penalitats (en l’ordre que s’indica):
1.
2.
3.
4.

Les regulades al Plec de Prescripcions Tècniques
Les regulades al present Quadre de Característiques Específiques
Les regulades al Plec de Clàusules Administratives Particulars

34 Causes específiques de resolució contractual
a) SÍ 
NO
b) Les que consten al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions
Tècniques, i, específicament, la Sanció per part de l’òrgan de la competència, al contractista, per
una infracció greu en matèria de falsejament de la competència a causa del seu comportament
en el procediment de licitació.
En cas de discrepància en la regulació dels diversos documents tindran preferència d’aplicació
les següents causes de resolució (en l’ordre que s’indica):
1.
2.
3.

Les regulades al Plec de Prescripcions Tècniques
Les regulades al present quadre de característiques específiques
Les regulades al Plec de Clàusules Administratives Particulars

35 Propietat Industrial i Intel·lectual
a)
b)

El regulat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars 
Règim específic: ---

36 Cessió del contracte
a) SÍ 
b) NO

37 Visita al centre (no obligatòria)
a) SÍ 

NO

38 Tramesa d’enviament de l’anunci al DOUE
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a) SI 
39
a)
b)
c)

NO

Recurs
Tipus de Recurs: recurs especial en matèria de contractació pública
Òrgan competent en procediment de recurs: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
Adreça: Via Laietana, 14, 08003, Barcelona

40 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons
de la Unió Europea
a) SI

NO 

41 ACP aplicable al contracte?
a) SI 

NO

42 Per més informació o aclariments
Les consultes únicament s’atendran via plataforma e-licita, i, tant la pregunta com la resposta
seran publicades pel mateix mitjà.
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