5. Subcontractació
A la Lletra H del Quadre de Característiques, per al Lot 2 en Criteris de valoració automàtica
s’indica que es valorarà la “Subcontractació del manteniment i reparació dels contenidors a
centres de treball especial”.
A la Lletra P del Quadre de Característiques s’indica que “només s’autoritza la subcontractació
del manteniment i reparació dels contenidors, vehicles i maquinària”.
A la Clàusula 11.8 del PCA s’indica que s’ha de presentar en el “SOBRE A (DOCUMENTACIÓ
ADMINISTRATIVA)” en primer lloc el DEUC, que a la Part II, Secció D, s’ha d’indicar si es te
prevista la subcontractació, i en el cas de marcar Sí, s’ha d’indicar les prestacions i en el cas de
indicar l’empresa, si l’organisme ho requereix, presentar DEUC del/s subcontractista/s
proposats.
En segon lloc, s’ha de presentar declaració de subcontractació en la que s’ha “d’indicar la part
del contracte que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import, i el nom o perfil
empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels
subcontractistes als quals s’hagi d’encarregar la realització”.
A la Clàusula 14 del PCA, en els criteris de valoració de judici de valor del Lot 2 s’indica:

A la Prescripció 8 del PPT, s’indica que s’ha d’incloure en el Volum I del Sobre B del Lot 2 “VI.4.4.
Pla de manteniment dels contenidors” que ha de contenir:
• Organització i personal relacionat amb els serveis de manteniment preventiu i correctiu.
• Pla de manteniment i conservació dels contenidors.
• Tallers i proveïdors de recanvis.
• Equips de reserva.
Per últim, en el PPT, a la Prescripció 8 s’indica “La documentació que contenen els sobres A i B
no pot incloure cap informació econòmica ni informació que permeti conèixer el contingut del
sobre C relatiu a la proposició econòmica i documentació tècnica dels criteris avaluables de
forma automàtica. L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió automàtica de la
licitació.
Per tant, tenim els següents dubtes:

1. En el Sobre A, en el DEUC a la seva Part II, Secció D s’ha d’indicar el perfil o nom de les
empreses que es té previst subcontractar?
2. S’ha d’aportar DEUC dels subcontractistes previstos?
3. En el Sobre A, en la documentació relativa als subcontractistes, hem d’indicar l’import de la
prestació subcontractada? Veiem que el fet d’indicar-ho contravé la indicació del PPT de no
incloure informació econòmica en el Sobre A i B.
4. En la mateixa documentació relativa als subcontractistes, hem d’indicar el nom o perfil de
l’empresa, així com la seva solvència professional o tècnica? Veiem que en el cas del Lot 2,
d’aquesta forma es podria donar informació en el Sobre A referent a un criteri de valoració
de forma automàtica que es presenta en el Sobre C, i que contravé la indicació del PPT de no
incloure informació que permeti conèixer el contingut del Sobre C.
5. Respecte a l’apartat que s’ha de presentar en el Pla de manteniment de contenidors de la
Memòria tècnica (Sobre B) i el criteri de valoració mitjançant judici de valor respecte al
manteniment preventiu i correctiu, trobem que la informació referent a l’organització i
personal relatiu a aquest manteniment, en el cas de que sigui subcontractat, pot donar
informació en el Sobre B referent a un criteri de valoració de forma automàtica que es
presenta en el Sobre C, i que contravé la indicació del PPT de no incloure informació que
permeti conèixer el contingut del Sobre C. Ens podrien aclarir aquest extrem?

