
    

 

ACLARIMENTS A LA LICITACIÓ 

 

S'han demanat aclariments sobre tres temes. Es dona resposta als mateixos: 

 

Primer aclariment 
 

Per que fa als criteris qualitatius quantificables automàticament, referent a la 

formació acadèmica reglada es planteja si es poden aportar acreditar 

formacions de persones que no estan en nòmina de l'empresa licitadora però 

que hi col·laboren com a serveis externs.   

 

S'admetran si formen part de l'equip que es proposa ha de prestar el servei 

que es licita. Per a fer-ho caldrà aportar com a document inclòs al sobre C una 

declaració responsable d'acord amb el següent model, degudament omplerta 

amb les dades de la persona quins mèrits es vulguin acreditar i signada per 

aquesta. 

 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
XXXXX XXXXX XXXX (Nom i Cognoms), amb DNI nº XX.XXX.XXX X, declaro que: 

1. Sóc coneixedor que el Consell Regulador de la DO Empordà ha convocat la 
licitació  la contractació del desenvolupament d’una eina online moderna i 
interactiva amb el celler que doni una informació confiable i que optimitzi el temps 
dels cellers per poder ser més productiu. 

2. Soc coneixedor també que l'empresa XXXXXXXXXX vol presentar una proposta 
a aquesta licitació. 

3. Amb aquesta Declaració responsable em comprometo a formar part de l'equip 
del licitador des de la seva formalització fins a la finalització dels treballs. 

 

 

 

Signat a ..........................., el dia     de      de 2.022 

 
 

Segon aclariment: 
 

Es demana informació sobre com es valoraran els diplomes de postgrau o 

altres formacions en matèria de formació acadèmica reglada. 

 

Els diplomes de postgrau es consideraran "Formacions relacionades amb 

l'objecte del contracte", sempre que estiguin relacionats amb les matèries 

requerides per a donar compliment al contracte. Les altres formacions  



    

 

relacionades amb l'objecte del contracte que no siguin Diplomatura, 

llicenciatura o grau o màster es consideraran "Formacions relacionades amb 
l'objecte del contracte (mín. 20 hores)". 
 

Tercer aclariment: 
 

Les persones de les que es vulguin acreditar formacions amb un títol reglat de 

cicle formatiu de grau superior es consideraran "Formacions relacionades amb 
l'objecte del contracte (mín. 20 hores)". 

 

 

 

 


