LICITACIÓ 220002
RESPOSTA A LA CONSULTA DE LICITADOR 1, DE 21/04/2022
Pregunta:
«Tenim un dubte en els plecs administratius, pagina 11, apartat A com el B en la part de la
solvència, els càlculs que es refereixen estan calculats per total del V. E. C o pressupost base
licitació?».

1. EN

RELACIÓ A LA CLÀUSULA 6.3.A DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS RELATIVA A LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA.

La referida clàusula disposa, literalment:
«1. Declaració sobre el volum global de negocis en l'àmbit d'activitats corresponent a la fi del
contracte, referit com a màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació
o d'inici de les activitats de l'empresari, en la mesura que es disposi de les referències d'aquest
volum de negocis. El volum global de negoci corresponent a l’any de major volum dels darrers
tres exercicis haurà de ser de com a mínim de una vegada i mitja el valor anual mitjà del
contracte en serveis d'igual o similar naturalesa».
Tenint en compte que el contracte té un preu de 59.412,30 euros (IVA exclòs) (apartat B.1. del
Quadre-resum de característiques) per al termini de durada previst, sense comptar pròrrogues,
això és 12 mesos, la quantitat resultant determinada, serà de 89.118,40 euros.

2. EN RELACIÓ A LA CLÀUSULA 6.3.B DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES, RELATIVA A
LA SOLVÈNCIA TÈCNICA.
La referida clàusula disposa, literalment:
« Els empresaris hauran d’acreditar haver executat, durant l’any de major execució del període
indicat, un import mínim (sense impostos) equivalent al 70% del valor estimat del contracte en
concepte de serveis similars als que siguin objecte de la present licitació»
Tenint en compte que el contracte té un valor estimat (apartat B del quadre resum de
característiques) de 134.331,22 euros (IVA exclòs) la quantitat resultant determinada, serà de
94.031,85 euros.

Vilanova i la Geltrú, a la data de la signatura digital

Daniel Llobera Adán
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