ANÁLISI SOLVÈNCIA TÈCNICA I ECONÒMICA
OBJECTE: Manteniment Sistema Control d’accés CAT i Telecomandament d’incendis a lloc central de Xarxa
Convencional 2020-2023
EXPEDIENT:

14837331

SOCIETAT: FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, S.A.

Qualificació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs als que es refereixen els
articles 140 i 141 de la LCSP.
Els Plecs de Condicions de la licitació recollien els següents criteris de solvència:
-

Annex 2.1 Declaració d’adscripció de mitjans personals
Annex 2.2 Declaració d’adscripció de mitjans materials
Annex 3 Declaració responsable ajustada el formulari del document europeu únic de contractació
(DEUC).
Annex 6 Condicions especials d’execució.
Annex 7 Declaració Responsable Coordinador-Interlocutor.
Annex 8 Declaració Responsable de Protecció de Dades Personals
Declaració responsable a on acrediti el suport en les aplicacions VIGIPLUS, DAVANTIS,
OBJECTVIDEO i SALTO.
Declaració responsable de que es disposarà d’un Pilot Homologat (1 PHS) d’acord a la normativa
P092 de TMB.

A més, han de presentar-se tots els annexos descrits tant al PCP com al PPT.
Presenten oferta els següents licitadors segons el certificat de l’eina de sobre digital:

S’analitza la documentació rebuda:
Catalana de Seguretat i Comunicacions, S.L.
De l’anàlisi de la documentació del sobre 1 presentada:
Tota la documentació és correcta.

Pycseca Seguridad, S.A.
De l’anàlisi de la documentació del sobre 1 presentada a la licitació de referència s’han constatat els
següents defectes esmenables:
- Falta declaració responsable a on acrediti el suport en aplicacions VIGIPLUS.
Actuacions: Es sol·licita el proveïdor que presenti els documents que falten i aclariments, mitjançant la
plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.
El proveïdor acredita tots els requisits de solvència del plec de condicions particulars de la licitació, i per
tant, tota la documentació enviada és correcta.

Elecnor Seguridad, S.L.
De l’anàlisi de la documentació del sobre 1 presentada:
Tota la documentació és correcta.

Per tant, assoleixen els criteris de solvència econòmica i solvència tècnica les empreses:
-

Catalana de Seguretat i Comunicacions, S.L.
Pycseca Seguridad, S.A.
Elecnor Seguridad, S.L.

Conclusions
Catalana de Seguretat i Comunicacions, S.L.

No hi ha lots

Admès

Pycseca Seguridad, S.A.

No hi ha lots

Admès

Elecnor Seguridad, S.L.

No hi ha lots

Admès

El que es manifesta en data 05 de gener de 2021

Alberto Martínez Sánchez
Responsable Unitat Proj. Centres
Control i Sup. Tec.

Beatriz Castro González
Responsable d’Unitat d’Aprovisionaments de
Serveis i Subministraments

