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Apartat 3 de la Convocatòria de Declaració d’Interès, relativa a la forma de
presentació de les mateixes:

A quina adreça de correu s’ha d’enviar
la còpia del document on consti la data
i hora d’entrada de la presentació del
sobre a l’Oficina de Correus?

Al correu electrònic de contacte indicat en l’apartat Procediments de
Contractació de la web del Perfil de Proveïdors d’Aigües de Barcelona
(https://procediments-contractacio.aiguesdebarcelona.cat/):

Si l’empresa compleix amb els requisits
econòmics de solvència (Annex Núm.
2), no cal aportar el compromís de
subcontractació (Annex Núm. 3) ni la
Declaració responsable del contractista
(Annex Núm. 4). És correcte?

L’esmentada Declaració responsable del Contractista (Annex Núm. 4),
així com el Compromís de subcontractació (Annex Núm. 3), únicament
s’hauran d’aportar quan, per a donar compliment als requisits de
solvència (econòmica i/o tècnica) exigits a l’apartat 6 de la
Convocatòria de Declaració d’Interès, el licitador necessiti completar
la seva solvència mitjançant la integració de la solvència d’un
Subcontractista.

“Pel cas de presentació de la documentació a través de Correus, es tindrà en compte la data i
hora que consti acreditada que s’hagi realitzat l’enviament a efectes de determinar si la
documentació es presenta dins el termini màxim fixat a l’anunci i per tal d’aplicar correctament
el criteri de priorització d’ofertes. En tot cas, els operadors econòmics hauran de remetre a AB,
per mitjà de correu electrònic abans de la finalització del termini establert per a la presentació
de les declaracions d’interès que s’indica en l’apartat 4 del present document, còpia del
document on consti la data i hora d’entrada de la presentació del sobre a l’Oficina de Correus.

contractacioab@aiguesdebarcelona.cat

Per tal que la declaració d’interès pugui ser tinguda en compte, a més d’haver estat degudament
anunciada, haurà d’arribar al lloc de presentació de les proposicions indicat a l’apartat 4 com a
màxim dins els tres dies hàbils següents al termini màxim establert per a la presentació de les
declaracions d’interès esmentades.”
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Apartat 5 de la Convocatòria de Declaració d’Interès, pel que fa als següents
documents:
-

“El compromís de subcontractació subscrit amb l’operador econòmic que es pretengui
subcontractar, en cas de subcontractació que integri la solvència (Annex Núm. 3).

-

La declaració responsable del contractista que es pretengui subcontractar, en cas de
subcontractació que integri la solvència (Annex Núm. 4).”

Apartat 6 de la Convocatòria de Declaració d’Interès, pel que fa a la acreditació de la
solvència exigida:
- “Per assolir la solvència que s’exigeix, l’empresari podrà basar-se en la solvència i mitjans

En el cas de que la subcontractació no integri solvència, no caldrà
aportar la Declaració i Compromís indicats anteriorment.

d’altres entitats, independentment de la naturalesa jurídica dels vincles que tingui amb ella,
sempre que demostri que, per a l’execució del contracte, disposarà efectivament d’aquests
mitjans. En aquest sentit haurà de presentar el Annex 3.”
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