Esmena amb la que es dona nova redacció, en part, a la
clàusula “2d) Documentació a presentar, forma i contingut
de les proposicions”
Atès que l’empresa ha advertit dins de la clàusula 2d Documentació a Presentar
que la lletra d) podia donar lloc a confusions, per part de la Direcció de Badalona
Comunicació, SA s’ha acordat l’esmena d’aquesta clàusula modificant el redactat de
l’apartat b), tal com s’exposa a continuació.
Text original
• Justificació de la solvència tècnica de l’empresa licitadora, que haurà d’acreditar d’acord amb els
documents que es fan constar a continuació:
a) L’especificació dels noms i la qualificació professional del personal responsable
d’executar-ne la prestació.
b) Còpia autenticada dels títols acadèmics i professionals dels empresaris i del personal
de direcció de l’empresa i, en particular, del personal responsable de l’execució del
contracte.
c)

Relació dels principals treballs o projectes realitzats en els últims tres anys de
característiques similars a l’objecte de la present contractació, amb indicació de
l'import, dates i beneficiaris públics o privats.

d) El compromís de dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals
o materials suficients per dur-lo a terme adequadament. En aquest cas, l’òrgan de
contractació pot atribuir a aquests compromisos el caràcter d’obligacions essencials
als efectes prevists en l’article 223.f del TRLCSP o establir penalitats de conformitat
amb l’article 212.1 del TRLCSP.
Nou redactat
• Justificació de la solvència tècnica de l’empresa licitadora, que haurà d’acreditar d’acord amb els
documents que es fan constar a continuació:
a) L’especificació dels noms i la qualificació professional del personal responsable
d’executar-ne la prestació.
b) Declaració responsable que acrediti que el personal adscrit a l’execució del contracte
disposa de la titulació acadèmica i professional adient. (Una vegada adjudicat el
contracte es podrà demanar l’acreditació documental d’aquesta titulació).
c)

Relació dels principals treballs o projectes realitzats en els últims tres anys de
característiques similars a l’objecte de la present contractació, amb indicació de
l'import, dates i beneficiaris públics o privats.

d) El compromís de dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals
o materials suficients per dur-lo a terme adequadament. En aquest cas, l’òrgan de
contractació pot atribuir a aquests compromisos el caràcter d’obligacions essencials
als efectes prevists en l’article 223.f del TRLCSP o establir penalitats de conformitat
amb l’article 212.1 del TRLCSP.

