CONSULTES
OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE RESTAURACIÓ DE LES FAÇANES HISTÒRIQUES
DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

Per mitjà del present escrit es procedeix a donar resposta a les consultes formulades pels
interessats:
PREGUNTA:
En el PCAP, indican: “Todas las hojas de la documentación a incluir en el sobre núm. 2, y que se
relaciona a continuación, se presentarán en soporte papel, firmados todos ellos por el licitador.
No se admitirán fotocopias”.
¿Hay que firmar todas y cada una de las hojas que componen la documentación técnica o
bastaría con firmar el índice?. ¿La firma ha de ser electrónica?
RESPOSTA: S’han de signar tots els fulls. La signatura no és obligatori que sigui electrónica.

PREGUNTA :
“En el sobre 1, entenem que no cal adjuntar el personal de l’equip de l’obra, ja que ho
sol·licitaran posteriorment si escau o en cas de ser adjudicatari”
“Tenim un petit dubte, en el sobre 1 hi ha dos opcions. La nostra empresa ha escollir la primera,
suposo que no tenim de presentar res més. Perquè no ens queda del tot clar. Hi ha l’Annex 13
que parla sobre els tècnics, aquest annex no el tenim de presentar? Si no es que ens el demaneu
posteriorment.”
REPOSTA: Inicialment, tots els licitadors poden presentar dins del sobre número 1 únicament
els documents que indica l’Annex 4 del plec de condicions particulars:
-

El DEUC
L’Annex 6
i, en cas d’empreses estrangeres, la declaració responsable indicada.

En aquest sentit la clàusula novena del plec, en relació a l’acreditació de la capacitat i solvència
estableix:
Tanmateix, en el moment de la presentació de les ofertes/propostes, CGTL acceptarà com a
prova preliminar d’aquest compliment la declaració actualitzada de l’interessat realitzada
mitjançant l’annex núm. 1 del present Plec ajustat al document o el Document Europeu Únic
de Contractació (DEUC) en els termes establerts al present Plec. En qualsevol cas, CGTL podrà
requerir als licitadors que presentin la totalitat o una part dels documents justificatius en
qualsevol moment del procediment quan resulti necessari per garantir el bon desenvolupament
del mateix.

La documentació indicada a la OPCIÓ 2, (inclòs l’Annex 13) únicament serà obligatori aportar-la
per part de l’empresa que resulti millor classificada i previ requeriment del Consorci (clàusula
quinzena del plec).
No obstant, si alguna empresa es decanta per la OPCIÓ 2, -al presentar els sobres- sí que haurà
de presentar l’Annex 13, inicialment, juntament amb tota la resta de documentació indicada en
aquest apartat.

PREGUNTA:
“El Plec de Clàusules Particulars (Annex 4) indica que "La inclusió en el Sobre 1) de documentació
que s’hagi d’incloure en els altres sobres comportarà l’exclusió del licitador per vulneració del
secret de les proposicions que regeix fins el moment de la seva obertura."
D'acord amb el PCP, dins el Sobre 1) hem d'incloure una declaració responsable (segons annex
13)
nomenant
l'equip
de
treball.
Al mateix temps, dins el Sobre 2), a l'apartat 2.1.2. Equip de treball es demana que exposem
l'equip tècnic ofert, tasques i dedicació. A més, entenem que alguns dels punts crítics de l'obra
tenen molt a veure amb la qualificació del personal tècnic que executarà les tasques
(especialment
en
temes
de
restauració,
vitralls,
artesania,
etc.).
Ens podeu confirmar sius plau si en el Sobre 2) podem fer referència al personal tècnic que
indiquem en la declaració responsable del Sobre 1), indicant nom i cognoms, titulació,
experiència, etc.?¿Hem de posar la metixa información en els dos sobres (sobre 1 y 2)?”
RESPOSTA:
L’adscripció a l’execució del contracte dels mitjans personals amb les característiques i requisits
que s’indiquen a la lletra G.3 del quatre de característiques és obligatòria per l’adjudicatari el
qual haurà de posar a disposició de l’execució del contracte les quatre posicions indicades i amb
les característiques descrites a la lletra G3.
L’adscripció de mitjans de l’apartat G.3 de plec no és objecte de valoració tècnica, sinó, tal i com
s’estableix en el plec, esdevé una condició d’obligat compliment per l’adjudicatari.
La proposta tècnica relativa a l’equip de treball del sobre número 2 va més enllà de l’adscripció
de mitjans de les 4 posicions mínimes obligatòries. Així, tal i com estableix el plec (annex 7):
“Es valorarà la composició de l’equip de treball i la justificació de l’organització de l’equip, la seva
adequació, idoneïtat i dimensionament en relació a les obres a executar i al conjunt de la
proposta realitzada pel licitador. Es valorarà la justificació de l’organització del contractista,
l’adequació de l’equip de treball a l’objecte del present contracte i la claredat organitzativa en
relació als agents implicats. S’atorgarà la millor puntuació a la proposta que en el seu conjunt
resulti més idònia i adequada a les obres que s’han d’executar tenint en compte la proposta
tècnica del licitador. “
En tot cas, i per aclarir el dubte de la consulta, s’informa a tots els interessats que l’apartat relatiu
a l’equip de treball del sobre número 2 no és l’equip mínim indicat a la lletra G.3 de l’adscripció
de mitjans, va més enllà de les 4 posicions d’aquest apartat G3 i es refereix a l’equip de treball ,

en sentit ampli, aquell que el licitador posarà a disposició de l’execució del contracte, en tota la
seva dimensió, la seva composició, la justificació de l’organització, el seu dimensionament en
relació a les obres concretes a executar i en relació al conjunt de la proposta que faci el licitador.
PREGUNTA:
“ En relació a la licitació del contracte de referència, necessitaríem saber si ens podem presentar
amb les classificacions de contractista que tenim i presentar una declaració responsable de
manera que, en cas de ser adjudicataris, ens comprometem a fer les obres amb una altra
empresa en UTE per tal que la suma de classificacions de les dues siguin les que demanen a
l’anunci de licitació.”
RESPOSTA:
Per poder participar en aquesta licitació, els interessats han de disposar de la solvència
requerida en els plecs de condicions particulars, és a dir de les classificacions indicades en el
plec.
D’acord amb l’article 75 de la LCSP (clàusula 10.3 del plec) es permet la integració de la solvència
amb mitjans externs, i en aquest cas el licitador haurà d’indicar-ho i presentar el compromís per
escrit de les dues parts a requeriment de l’òrgan de contractació. Així ho recull la clàusula 10.3,
d’acord amb l’article 75 de la LCSP que passem a transcriure:
Artículo 75. Integración de la solvencia con medios externos.
1. Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario
podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza
jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración
de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la
que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar.
En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales
a que se refiere el artículo 69, podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión
temporal.
No obstante, con respecto a los criterios relativos a los títulos de estudios y profesionales que se
indican en el artículo 90.1.e), o a la experiencia profesional pertinente, las empresas únicamente
podrán recurrir a las capacidades de otras entidades si estas van a ejecutar las obras o prestar
servicios para los cuales son necesarias dichas capacidades.
2. Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrará al poder
adjudicador que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto
del compromiso por escrito de dichas entidades. (…)
PREGUNTA:
“Los medios personales que hay que comprometerse a adscribir al contrato ¿deben ser de la
empresa?”
RESPOSTA: Aquets mitjans poden estar integrats o no en l’empresa d’acord amb el que preveu
l’article 88 de la LCSP. En tot cas el licitador ha d’indicar aquesta circumstància i, acreditar, en
cas que la FGTL li requereixi, que disposarà d’aquest personal per l’execució del contracte.

