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Exp. 2019-606

(B149 2019-4 )

Com a presumpte adjudicatari del contracte del servei de manteniment i conservació
de la gespa natural del camp de futbol de l’estadi municipal Palamós – Costa Brava,
d’acord amb allò que estableix la clàusula 25 del plec de clàusules administratives
particulars, es requereix a aquesta empresa per tal que en un termini de 10 dies hàbils
presenti la següent documentació, com a tràmit previ per a la formulació per la mesa de
proposta d’adjudicació del contracte:
a) Índex de la documentació aportada.
b) Còpia del Document Nacional d’Identitat de la persona qui signi la documentació.
c) Còpia de l’escriptura de constitució o de modificació de la societat mercantil, en el
seu cas, degudament inscrita en el Registre Mercantil, incloent el text sencer i
actualitzat dels estatuts de la societat per tal de verificar allò que disposa l’article 66
LCSP, respecte a la necessitat que les prestacions del contracte estiguin
compreses dintre de l’objecte que, segons els seus estatuts, li sigui propi.
d) Còpia de l’escriptura de poder, quan algú actuï en representació d’un altre.
e) Certificat positiu expedit per l’Agència Estatal d’Administració Tributària, acreditatiu
de trobar-se l’empresa licitadora al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries. Alternativament podrà presentar degudament signada
l’autorització a l’Ajuntament per obtenir directament aquestes dades segons el
model que figura a la clàusula addicional sisena del plec de clàusules
administratives particulars.
f) Certificat positiu expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social acreditatiu que
l’empresa licitadora es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions
en aquesta matèria. Alternativament podrà presentar degudament signada
l’autorització a l’Ajuntament per obtenir directament aquestes dades segons el
model que figura a la clàusula addicional setena del plec de clàusules
administratives particulars.
g) Còpia de la declaració d’alta al cens de l’impost sobre activitats econòmiques en
funció de l’àmbit territorial on exerceixi l’empresa activitats pròpies de l’epígraf
corresponent a l’objecte del contracte o, en el seu cas, còpia del darrer rebut, així
com declaració expressa responsable de no haver-se donat de baixa. En cas
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d’exempció declaració expressa responsable indicant que l’empresa es troba
exempta d’aquest impost i indicant la causa legal concreta de l’exempció.
h) Document acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva. L’import de la garantia
definitiva és 2.760€.
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i)

Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional de l’empresa licitador consistent, respectivament, en:
 Solvència econòmica i financera: caldrà presentar certificació, nota simple o
informació anàloga expedida pel Registre Mercantil, si és troba inscrita en
aquest, o en el registre oficial a la que estigui obligada, si fos un altre, extrem
que s’haurà d’acreditar, que contingui els comptes anuals de l’any de major
volum de negoci dels tres últims anys conclosos, sempre que estigui vençut el
termini de presentació i es trobin aprovades per l’òrgan competent i dipositades;
si l’últim exercici es troba pendent de dipòsit, els han de presentar acompanyats
de la certificació de la seva aprovació per l’òrgan competent de la societat i de la
seva presentació al Registre Mercantil. Els empresaris individuals no inscrits han
de presentar el seu llibre d’inventaris i de comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil referits al mateix període.
 Solvència tècnica: cal presentar una relació detallada que inclogui import, dates,
i destinatari, públic o privat, de prestacions d’igual o semblant naturalesa als de
l’objecte del contracte executats en l’any de major execució dels darrers tres
anys, que siguin objecte d’un contracte o que en formin part d’un altre. Cal
acreditar que l’import anual acumulat en l’any de major execució és igual o
superior a l’import de 24.137,32€ que correspon al 70% de l’anualitat mitja del
contracte (34.481,89€, IVA exclòs). A efectes de determinar la correspondència
entre els contractes acreditats i els que constitueixen l'objecte del contracte,
s'admetran els que coincideixin els tres primers dígits dels respectius codis CPV
(773).

j)

Quan es tracti d’una empresa inscrita al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores
de la Generalitat de Catalunya, la documentació inicial a aportar serà la següent:
 Declaració expressa responsable del representant de l’empresa fent constar que
aquesta es troba inscrita el RELI i que les circumstàncies que hi figuren no han
experimentat variació. En aquest supòsit, l’Ajuntament consultarà d’ofici les
dades que figuren al RELI i obtindrà, en el seu cas, el corresponent certificat
electrònic i demanarà, si cal, la documentació que sigui necessària per acreditar
aquells extrems que no figurin al RELI o la vigència temporal dels quals s’hagi
exhaurit.
 Documentació acreditativa
licitadora especificada a
degudament acreditada en
presentar la documentació

de la solvència tècnica o professional de l’empresa
l’apartat i) sempre que no figuri aquesta dada
el RELI. Pel que fa a la solvència econòmica, caldrà
indicada a l’apartat anterior quan la dada relativa al
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volum anual de negoci que s’hagi de tenir en compte no figuri al RELI o en cas
que no es trobi degudament actualitzada
El termini atorgat per a l’aportació dels documents no podrà ser en cap cas supòsit
d’ampliació.
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En cas de no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini indicat,
s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta.

