QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE. SERVEI D’EXAMEN PER
EXPERT EXTERN DEL MODEL DE PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE CAPITALS
I FINANÇAMENT DEL TERRORISME.
A. DADES ECONÓMIQUES DEL CONTRACTE
El pressupost base de licitació per la durada inicial del contracte és de (vint i set mil euros) 27.000€
IVA exclòs. Aquest és el límit màxim de despesa que, en virtut d’aquest contracte, pot comprometre
l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden oferir les empreses que concorrin a la
licitació d’aquest contracte. Aquest import inclou el cicle complert de revisions establerts a la
normativa en condicions normals. És a dir, El pressupost contempla una durada de tres anys composat
per 1 informe complet més 2 informes de seguiment de recomanacions d’acord amb l’explicitat a la
Memòria Justificativa.
La distribució d’aquest pressupost base de licitació, distribuït per les entitats del Grup ICF, és la
següent:
- Institut Català de Finances (ICF): 24.300€ .
- Institut Català de Finances Capital SGEIC SAU (ICF Capital): 1.350€.
- Instruments Financers per Empreses Innovadores SLU (IFEM): 1.350€.
El valor estimat del contracte, és a dir el total màxim per tota la durada del contracte licitat (3 anys)
més les possibles pròrrogues previstes (fins a 3 anys addicionals, d’acord amb l’escenari màxim
d’informes tal i com s’indica a la Memòria Justificativa), serà de 96.000€ IVA exclòs.
Donada la doble tipologia d’informes a lliurar per tota la durada del contracte licitat, és necessari
indicar de forma separada i individual el cost facilitat per cada licitador de cada tipus de servei, és a
dir, cal determinar el millor cost possible per l’informe complet i el millor cost possible pels dos
informes de seguiment de les recomanacions; aquests preus unitaris per tipus d’informe seran tinguts
en compte en la valoració objectiva de l’oferta d’acord amb el que es disposa a l’apartat “H”; i seran,
també, els preus de referència dels informes, complet o de seguiment, a realitzar durant tota la durada
del contracte (tant del període inicial com de les possibles pròrrogues).
El preu del contracte serà el d’adjudicació i haurà d’incloure, com a partida independent, l’Impost
sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol
tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les
obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir durant l’execució del contracte.

B. RECEPCIÓ DEL TREBALLS
B.1Lloc de recepció dels treballs: El lloc de lliurament de l’objecte contractual és la Gran Via de les
Corts Catalanes 635, de Barcelona, on s’ubica l’ICF.
B.2Llengua a utilitzar: Tota la documentació derivada de l’execució de l’objecte del contracte haurà
de ser lliurada en català, d’acord amb el plec de clàusules administratives.

C. TERMINI D’EXECUCIÓ I POSSIBILITATS DE PRÒRROGUES.
La durada del contracte serà de 3 anys. El servei es completarà amb l’entrega de l’informe 60 dies
després del tancament anual del cicle de prevenció, això és el 30 d’abril de cada any i amb la

presentació del mateix amb els diferents òrgans de govern o interns del Grup ICF que així ho decideixi
el responsable del contracte.
Es podrà prorrogar el contracte per un termini màxim de 3 anys addicionals. El Grup ICF decidirà el
tipus d’informe a realitzar aplicant les mateixes estipulacions i costos establerts pel període inicial.

D. GARANTIA DEFINITIVA.
No s’estableix, d’acord amb el previst a l’article 107.1 segon paràgraf, de la LCSP, atès que el lliurament
i recepció del servei/material objecte d’aquesta licitació serà sempre anterior al pagament del preu.

E. REVISIÓ DE PREUS
En aquest contracte no es considera procedent preveure fórmules de revisió de preus durant la seva
vigència.

F. ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA
Els licitadors han de justificar la seva solvència econòmica i financera i tècnica o professional, per mitjà
de declaració responsable seguint el model de l’annex 1 del QC, i sobre la qual l’ICF es reserva el dret
de verificar mitjançant la sol∙licitud de documents acreditatius, per que puguin ser aportats a petició
expressa d’aquell.
ACREDITACIÓ DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA:
Els licitadors hauran d’acreditar una adequada solvència econòmica d’acord amb el que s’estableix
a l’article 87 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic i en concret:
El candidat ha d’acreditar una facturació total anual mínima per serveis relacionats amb la
prevenció de riscos de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme superior als 125.000€ en
cadascun dels darrers tres anys (2018, 2019 i 2020).
ACREDITACIÓ DE SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL:
Els licitadors han de justificar, omplint necessàriament el model de declaració proposat en
l’ANNEX 1 a través de declaració responsable del representant legal de l’empresa licitadora,
disposant dels documents acreditatius corresponents per que puguin ser aportats en qualsevol
moment a petició del Grup ICF, la seva solvència professional relativa als requisits següents:
A nivell de Firma:




Declaració d’haver obtingut una facturació total anual mínima, per serveis relacionats
amb la prevenció de riscos de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme,
superior a 125.000€ en cadascun dels darrers tres anys (2020, 2019 i 2018), exclusivament
per part de la persona jurídica que presenta una oferta a aquest concurs.
Declaració sobre les persones de la plantilla mitja anual, dedicada a tasques relacionades
amb la prevenció de riscos de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, en els
darrers tres anys (2020, 2019 i 2018), diferenciant entre socis, gerents i caps
d’equip/tècnics. El requeriment mínim per poder optar a l’adjudicació d’aquest concurs
públic és de que l’empresa licitadora hagi mantingut, com a mínim (en termes de promig
pels 3 exercicis en conjunt), a 1 soci (o responsabilitat similar), 2 gerents (o
responsabilitat similar) i 3 caps d’equip/tècnics en plantilla en tot aquest interval

dedicats a tasques relacionades amb la prevenció de riscos de blanqueig de capitals i
finançament del terrorisme.
Amb l’exclusiva finalitat de millorar la fiabilitat del model de prevenció del Grup ICF, mantenint la
independència de criteri i objectivitat de tots els elements de control instrumentats en relació amb
la prevenció adequada del risc de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, no podran
presentar una oferta per aquesta licitació aquelles persones físiques o jurídiques les quals hagin
participat en l’examen anual d’expert extern del Grup ICF, o col∙laborat en l’execució de tasques
rellevants relatives a la prevenció del blanqueig de capitals o finançament del terrorisme a
qualsevol de les entitats del Grup ICF, en els darrers 6 anys, atès el que es disposa a la pròpia
normativa interna del Grup ICF, establerta per l’òrgan de control intern d’aquest.
A nivell d’equip de treball
En relació amb l’equip de treball que el licitador es compromet a designar per dur a terme
l’objecte del contracte, s’exigeix com a mínim el següent:





Acreditació de la comunicació d’actuació com expert extern al SEPBLAC per al personal
de categoria Soci, o responsabilitat similar.
Experiència mínima en treballs relacionats amb la definició i/o revisió dels procediments
i mecanismes de control intern, establerts per prevenir el blanqueig de capitals i el
finançament del terrorisme, en els darrers 5 anys, per al personal de categoria Soci i de
Gerent (o responsabilitats assimilables) per cadascun, i en els darrers 3 anys, per al de
categoria Cap d’Equip/Tècnic.
Experiència mínima en Sector Financer. Els licitadors hauran d’acreditar en relació amb
l’equip de treball vinculat a l’objecte del contracte, per a les categories professionals de
Soci i Gerent (o assimilables), una experiència mínima de:
o Durant el període dels tres darrers anys (2020, 2019 i 2018), haver estat
responsable (en el cas del Soci o similar) o haver participat (en el cas del Gerent
o similar), com a mínim, de 1 informes anuals d’expert extern sobre els
procediments i òrgans de control intern establerts per prevenir el blanqueig de
capitals i el finançament del terrorisme d’alguna o algunes entitats de crèdit.
Es consideren entitats de crèdit aquelles així definides per la Llei 10/2014, de 26
de juny.
o Durant el període dels tres darrers anys (2020, 2019 i 2018), haver estat
responsable (en el cas del Soci o similar) o haver participat (en el cas del Gerent
o similar), com a mínim, en 2 informes d’expert extern més en entitats de
capital risc (en els termes de la Llei 22/2014 de 12 de novembre reguladora de
les entitats de capital‐risc, altres entitats d’inversió col∙lectiva de tipus tancat i
les societats gestores d’entitats d’inversió col∙lectiva de tipus tancat) i/o dels
establiments financers de crèdit (en els termes la Llei 5/2014 de 27 d’abril de
foment del finançament empresarial).

És a dir, els requeriments anteriors han de satisfer la condició d’una acreditació d’experiència tant
pel Soci com pel Gerent (o responsabilitats similars), durant els tres exercicis anteriors, d’un total
de 3 informes d’expert extern diferents. Com a mínim, 1 d’aquests han de correspondre a alguna
entitat de crèdit. La resta d’experiència computable es pot completar amb informes d’expert
extern d’entitats del sector de capital risc (Societats Gestores i/o Societats o Fons de Capital Risc)
o establiments financers de crèdit, entesos tots d’acord amb la normativa corresponent ja
detallada en els punts anteriors.
El licitador s’haurà de comprometre a adscriure l’equip de treball que acrediti l’experiència del
punt anterior al projecte, mitjançant la declaració responsable inclosa en el mateix Annex 1.

L’adscripció dels mitjans anteriorment relacionats a l’execució del contracte té el caràcter
d’obligació essencial als efectes prevists a l’article 211 de la LCSP, de tal manera que el seu
incompliment podrà comportar la resolució del contracte. Es podran realitzar canvis només prèvia
autorització de l’ICF una vegada revisada la solvència del nou personal proposat.

G. TERMINI DE GARANTIA
Atenent la naturalesa de l’objecte del contracte, no s’estableix termini de garantia.

H. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
La puntuació màxima total a obtenir en aplicació dels diferents criteris d’adjudicació serà de 100 punts.
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta globalment més avantatjosa
s’aplicaran els criteris d’adjudicació següents.
Criteris subjectius (a incloure en el sobre B):
1. Equip de treball: fins a 34 punts




Els licitadors hauran d’especificar les persones que integraran l’equip de treball designat per
dur a terme l’objecte del contracte, indicant les seves inicials, així com els seus Currículums
Vitae, amb indicació expressa de les seves titulacions acadèmiques i professionals, i la seva
experiència professional en treballs relacionats amb la definició i/o revisió dels
procediments i mecanismes de control intern establerts per prevenir el blanqueig de
capitals i finançament del terrorisme. Específicament es posarà en valor l’experiència
pràctica acumulada en el sector financer en general i el bancari, en particular, que es puguin
computar en els darrers tres anys (2018, 2019 i 2020). És necessari, doncs, que es faci detall
identificatiu de les diferents entitats revisades.
També caldrà presentar, per cada modalitat d’informe (informe complet o informe de
seguiment de recomanacions d’acord amb l’establert per la legislació vigent), la dedicació
total prevista així com el desglossament per a cada categoria professional dels membres de
l’equip de treball assignat al servei; és a dir, detallar categories professionals assignades i
percentatge de dedicació, on la suma de percentatges de dedicació ha de ser igual al 100%.
Es considera un valor afegit aquelles propostes en les quals la participació de les persones
amb major responsabilitat (Soci/Gerent) sigui major; ja que s’entendrà que la transferència
d’experiència i coneixement a l’operativa del Grup ICF serà millor.

Durant l’execució del contracte, qualsevol canvi de recursos ha de ser presentat explícitament i
aprovat per l'ICF.
L’assignació dels 34 punts d’aquest criteri es farà en funció de l’aportació específica detallada
anteriorment (experiència en sector financer/bancari i dedicació dels màxims responsables) aplicant
els següents criteris:
o L’oferta que acumuli més experiència en sector financer/bancari en termes de
contraparts objecte de tasques vinculades amb la prevenció de blanqueig de capitals i
finançament del terrorisme en els esmentats darrers tres exercicis rebrà la màxima
puntuació assignada a aquest apartat 24 punts; la resta tindrà una puntuació assignada
de forma proporcional a l’experiència reportada.
o L’oferta que acumuli major dedicació dels màxims responsables (soci o similar i gerent o
similar) del contracte en l’informe d’expert extern rebrà 10 punts; la resta tindrà la
puntuació resultant aplicant una disminució sobre aquest nivell màxim de forma
proporcional a la dedicació reportada. La valoració d’aquest punt es farà tenint en
compte, primer, la dedicació prevista conjunta de Soci i Gerent a les diferents exàmens
anuals i, després per diferenciar possibles situacions d’empat entre diferents propostes,
la major dedicació del màxim responsable del contracte, el Soci. La variable de referència

que es tindrà en compte per fer aquesta avaluació serà el percentatge de dedicació
previst pel degut compliment del contracte que facin els propis sol∙licitants, mesurat en
l’escenari de examen anual de tipus complert.
La fórmula a aplicar en cada punt és la següent:

P = Puntuació de l’Oferta a Puntuar
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P = Puntuació del criteri = xx
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= Valoració Tècnica de l’oferta Millor Valorada

Aquesta fórmula respecta que la proposta tècnica amb la màxima valoració obtindrà la màxima
puntuació i que la proposta de valoració zero obtindrà zero punts.
2. Millores: fins a 15 punts.
En aquest apartat es valorarà les aportacions que facin els licitadors i que completi la seva oferta de
serveis. La valoració d’aquest apartat tindrà en compte aquelles ofertes que més facilitin o col∙laborin
amb la funció de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme i elusió fiscal del
Grup ICF:
 Propostes de col∙laboració, facilitació i/o prestació de la formació obligatòria a algun o alguns
de les diferents tipologies de professionals del grup ICF i/o als seus òrgans de control i/o al
seus òrgans de govern. Per exemple: suport tecnològic a través d’eines formatives on‐line,
facilitar documentació formativa rellevant en matèria de blanqueig de capitals o finançament
del terrorisme, participar o donar suport al Grup ICF en la preparació de les sessions de
formació, impartir activament sessions de formació específiques, ... i qualsevol altre que
tingui faciliti el compliment d’aquest requeriment normatiu. (Fins a 3’5 punts)
 Facilitar l’accés a informació específica periòdica sobre prevenció de blanqueig de capitals o
finançament del terrorisme relacionats amb entitats de crèdit i entitats gestores de capital
risc. (Fins a 2 punts)
 Facilitar l’accés a informació específica periòdica sobre elusió fiscal en operativa habitual de
les entitats de crèdit (Fins a 2 punts)
 Juntament amb l’informe d’expert anual fer propostes, recomanacions o suggeriments
d’aplicacions pràctiques (en termes de procediments, aplicacions informàtiques o bases de
dades de consulta), habituals en el sector bancari o financer, que facilitin l’assumpció de
millores en el control del model de prevenció de blanqueig de capitals o finançament del
terrorisme, així com, també, en relació a l’elusió fiscal. (Fins a 2 punts)
 Facilitar addendes diferenciades a l’informe d’expert extern, únic i general, fent referència
exclusivament a l’operativa de negoci que competeix a cada un dels òrgans de govern de les
entitats del Grup. (Fins a 3 punts)
 Qualsevol altres aspectes que a criteri dels licitadors puguin millorar la pròpia gestió de la
funció de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme i elusió fiscal del
Grup ICF (Fins a 2’5 punts)
Tota la informació facilitada pels licitadors per valorar els aspectes relatius a incloure en el Sobre B, es
contindrà en un dossier de màxim 20 pàgines.
Criteris objectius (a incloure en el sobre C:

Preu del servei: fins a 51 punts.
Les ofertes seran puntuades rebent la màxima puntuació l’oferta econòmica més baixa i, la resta
disminuint la puntuació proporcionalment a l’augment de les respectives ofertes.
Punts licitador = 51 * (Quantitat mínima de totes les ofertes)/(Quantitat que oferta el licitador)
Es presentarà un desglossament del preu total ofert per modalitat d’informe (informe complet i els
dos informes de seguiment de recomanacions, d’acord amb l’establert en la legislació vigent i el
detallat en la Memòria Justificativa i en aquest mateix document) definit en l’apartat “Objecte del
Contracte” del Plec de Prescripcions Tècniques.
Es considerarà una oferta com “baixa presumptament anormal” aquella que rebaixin en més d'un
25% el preu resultant de realitzar la mitjana de la totalitat de les ofertes rebudes.

I. ALTRA DOCUMENTACIÓ A APORTAR PEL LICITADOR
No aplica

J. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Segons les atribucions que li atorgui l’òrgan de contractació, la supervisió de l’execució del contracte,
la presa de decisions i el dictat de les instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de
la prestació, es duran a terme per de Marta Gomà, Directora Corporativa de Compliment i Control de
l’Institut Català de Finances. En el cas que sigui adient, també proposarà la imposició de penalitats i
realitzarà un informe que determini si el retard en l’execució es produït per motius imputables al
contractista.

K. FORMA DE PAGAMENT
El pagament es farà prèvia presentació de dues factures per cadascuna de les 3 entitats del grup ICF,
d’acord amb el criteri de distribució de cost a l’inici de cada anualitat. La primera factura serà del
50% a l’inici de les tasques de revisió i el 50% restant un cop l’Òrgan de Control Intern del Grup aprova
i eleva per a la seva consideració a l’òrgan de govern competent en matèria de Prevenció de Blanqueig
de Capitals i Finançament del Terrorisme, l’informe d’expert extern del licitador.
Les factures es faran indicant la referència interna facilitada pel Grup ICF i han de presentar‐se
electrònicament a través del portal e‐Fact de l’administració de la Generalitat, i només en el cas de no
ser possible utilitzar la plataforma e‐Fact, s’enviarà la factura a l’adreça de correu electrònic
facturacio@icf.cat, en format PDF i amb còpia al responsable del contracte.
Un cop rebuda la factura, l’ICF disposarà de 7 dies naturals per revisar‐la i acceptar‐la.
Els pagaments s’efectuaran en un termini màxim de 30 dies naturals comptadors des de la data de
registre de l’e‐Fact o la data de recepció del correu electrònic.
Per tal de que l’Institut pugui fer efectiu el pagament, l’adjudicatari lliurarà factura o minuta on
reflectirà separadament l’IVA.

L. CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ
No procedeix la cessió ni subcontractació del contracte.

M. OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES. CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES.
Donades les característiques del contracte, el nivell de risc del mateix referent a les dades personals
serà ALT. En funció d’aquest nivell de risc, l’adjudicatari haurà de complir les obligacions que
s’especifiquen a aquest efecte en el Plec de Clàusules Administratives

ANNEX 1
MODEL DE DOCUMENTACIÓ A INCLOURE EN EL SOBRE A
El senyor/a …………, amb DNI …………………., actuant en la seva qualitat de …………., càrrec actualment vigent,
declarant sota la seva responsabilitat ostentar facultats suficients a aquests efectes, en nom i
representació de la mercantil ……………… (en endavant, la Companyia), NIF ………….., constituïda per temps
indefinit segons escriptura atorgada davant el Notari ................, en data .............., número del seu
protocol ........., i inscrita al Registre Mercantil de .............., en data ........., en el volum ......., foli ......, full
............, inscripció ........,
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT els següents aspectes:

Si
No
1. Està degudament acreditat com a Expert Extern en el registre del SEPBLAC i s’adjunta copia
acreditativa a tal efecte.
2. El licitador declara haver tingut una facturació total anual mínima per serveis relacionats amb
la prevenció de riscos de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme superior als 125.000€
en cadascun dels darrers tres anys (2018, 2019 i 2020).
3. El licitador declara que, en cada un dels darrers tres anys (2018, 2019 i 2020), ha tingut
contractats com a mínim (en termes de mitjana) a 1 soci (o responsabilitat equivalent) dedicats a
tasques relacionades amb la prevenció de riscos de blanqueig de capitals i finançament del
terrorisme.
4. El licitador declara que, en cada un dels darrers tres anys (2018, 2019 i 2020) ha tingut
contractats com a mínim (en termes de mitjana) a 2 gerents (o responsabilitat equivalent)
dedicats a tasques relacionades amb la prevenció de riscos de blanqueig de capitals i finançament
del terrorisme.
5. El licitador declara que, en cada un dels darrers tres anys (2018, 2019 i 2020), ha tingut
contractats com a mínim (en termes de mitjana) a 3 caps d’equip i/o tècnics (o responsabilitat
equivalent) dedicats a tasques relacionades amb la prevenció de riscos de blanqueig de capitals i
finançament del terrorisme.
6. El licitador no ha participat en l’elaboració de l’Informe d’Expert Extern del Grup ICF ni ha
col∙laborat en l’execució de tasques rellevants relatives a la prevenció de blanqueig de capitals i
finançament del terrorisme en qualsevol de les entitats del Grup ICF en els darrers 6 anys.
Sobre l’experiència del Soci (o responsabilitat equivalent) integrant de l’equip dedicat a l’Informe d’Expert Extern
del Grup ICF, el licitador declara que
7. Te una experiència de 5 anys o més en treballs relacionats amb la definició i/o revisió dels
procediments i mecanismes de control intern establerts per prevenir el blanqueig de capitals i el
finançament del terrorisme en qualsevol entitat o empresa.
8. Ha estat responsable, com a mínim, de 1 informe d’expert extern d’una entitat de crèdit
(definida així per la Llei 10/2014 de 26 de juny) dut a terme en qualsevol moment del període dels
tres darrers anys (2018, 2019 i 2020).
9. Ha estat responsable dels informes anuals d’expert extern necessaris, per completar
l’experiència requerida mínima total de 3 informes, en altres entitats de crèdit, en entitats de
capital risc (en els termes de la Llei 22/2014 de 12 de novembre reguladora de les entitats de
capital‐risc, altres entitats d’inversió col∙lectiva de tipus tancat i les societats gestores d’entitats
d’inversió col∙lectiva de tipus tancat) i/o dels establiments financers de crèdit (en els termes la
Llei 5/2014 de 27 d’abril de foment del finançament empresarial) duts a terme en qualsevol
moment del període dels tres darrers anys (2018, 2019 i 2020).
Sobre la experiència del Gerent (o responsabilitat equivalent) integrant de l’equip dedicat a l’Informe d’Expert
Extern del Grup ICF, el licitador declara que
10. Te una experiència de 5 anys o més en treballs relacionats amb la definició i/o revisió dels
procediments i mecanismes de control intern establerts per prevenir el blanqueig de capitals i el
finançament del terrorisme en qualsevol entitat o empresa.
11. Ha participat, com a mínim, en 1 informe anual d’expert extern d’una entitat de crèdit
(definida així per la Llei 10/2014 de 26 de juny) dut a terme en qualsevol moment del període dels
tres darrers anys (2018, 2019 i 2020).

12. Ha participat en els informes anuals d’expert extern necessaris, per completar l’experiència
requerida mínima de 3 informes, en altres entitats de crèdit, en entitats de capital risc (en els
termes de la Llei 22/2014 de 12 de novembre reguladora de les entitats de capital‐risc, altres
entitats d’inversió col∙lectiva de tipus tancat i les societats gestores d’entitats d’inversió
col∙lectiva de tipus tancat) i/o dels establiments financers de crèdit (en els termes la Llei 5/2014
de 27 d’abril de foment del finançament empresarial)duts a terme en qualsevol moment del
període dels tres darrers anys (2018, 2019 i 2020).
Sobre la experiència del Cap d’equip/tècnic integrant de l’equip dedicat a l’Informe d’Expert Extern del Grup ICF,
el licitador declara que
13. Te una experiència de 3 anys o més en treballs relacionats amb la definició i/o revisió dels
procediments i mecanismes de control intern establerts per prevenir el blanqueig de capitals i el
finançament del terrorisme en qualsevol entitat o empresa.

La qual cosa manifesta expressament als efectes oportuns, sota la seva exclusiva i directa responsabilitat
enfront l’ICF i/o els tercers corresponents.

(nom i cognoms del signant)
(nom de la Companyia)

Barcelona, a ..... de ............... de 202x

ANNEX 2
MODEL DE DOCUMENTACIÓ A INCLOURE EN EL SOBRE B (Criteris subjectius)

ANNEX 3
MODEL DE DOCUMENTACIÓ A INCLOURE EN EL SOBRE C (Criteris objectius)
El senyor/a ............................................................. en nom i representació de l’empresa
....................................... declara sota la seva responsabilitat que l’empresa a la qual
representa, com a licitadora del contracte ........................ compleix amb totes les
condicions establertes legalment per contractar amb les administracions públiques, així
com les característiques i requeriments específicament establerts per concórrer a la
present licitació, amb el compromís de procedir a l’aportació efectiva de tota la
documentació que a la clàusula 14 del plec de clàusules administratives es relaciona, a
primer requeriment de l’Institut Català de Finances.

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT
I.

Que l’oferta econòmica presentada a continuació serà d’aplicació a
l’actual licitació, segons l’escenari de contractació probable segons els
plecs de la licitació (només cal omplir les àrees ombrejades en gris):

Tipus
Data entrega
Cost, IVA exclos
Import màxim de licitació

Complet
30/04/2022

Seguiment
30/04/2023

Seguiment
30/04/2024

TOTAL

27.000€

(com a valor de referència)

La qual cosa manifesta expressament als efectes oportuns, sota la seva exclusiva i directa responsabilitat
enfront l’ICF i/o els tercers corresponents.

(nom i cognoms del signant)
(nom de la Companyia)

Barcelona, a ..... de ............... de 2022

