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NOTA ACLARIDORA DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
Atès els dubtes sorgits respecte a dos preceptes dels plecs, mitjançant aquesta
nota es procedeix a aclarir-los, la qual cosa es fa pública als efectes oportuns.
Han generat dubtes la interpretació dels següents preceptes:
-

Clàusula 7a (ii), referent a la solvència tècnica:

Aquesta clàusula recull literalment:
“(ii) Pel que fa a la solvència tècnica:
L’ experiència del licitador en la realització de treballs relacionats amb l'objecte del contracte.
Aquesta circumstància s'haurà d'acreditar mitjançant una relació dels treballs realitzats en el
curs dels últims cinc anys corresponents al mateix tipus o naturalesa de l'objecte del present
contracte, avalats per certificats de bona execució”.

El dubte plantejat és el següent:
Cal acreditar l’experiència en l’execució dels treballs de la instal·lació i/o en la
gestió d’estacions de recàrrega per a vehicles?
-

Clàusula 31, referent a la cessió del contracte i la subcontractació:

Aquesta clàusula recull literalment:
“Clàusula 31. Cessió del contracte i subcontractació
Donada les característiques del present contracte no és possible en la seva execució la
subcontractació ni la cessió de drets i obligacions del mateix”.

El dubte plantejat és el següent:
No es poden subcontractar i/o cedir els treballs previs necessaris per adequar
l’àrea i dotar-la de les instal·lacions necessàries o el que no es pot cedir ni
subcontractar és l’explotació de les estacions de recàrrega durant la durada del
contracte (dotze anys prorrogables a criteri municipal per períodes anuals fins
un màxim de cinc anys)?
La interpretació que fa la mesa i de la que deixa constància abans de l’obertura
de les pliques, és la següent:

L’objecte principal del contracte és la utilització de l’espai públic per l’explotació
d’estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics. Accessòriament o prèviament
cal redactar el projecte, executar els treballs d’obra civil i adquirir els aparells
necessaris.
El termini màxim de duració de la concessió és de DOTZE ANYS prorrogable
anualment a criteri municipal fins un màxim de CINC ANYS.
Per aquests motius la interpretació que fa la mesa és la següent:
-

Per tal d’acreditar la solvència tècnica caldrà:
Justificar documentalment les estacions de recàrrega per a vehicles
elèctrics que el licitador estigui gestionant o explotant durant els darrers
cinc anys, amb independència que els treballs previs (projecte,
adequació de l’àrea, instal·lacions dels aparells, connexió a la xarxa,
obra civil, etc...), els hagi fet el licitador o els hagi subcontractat.
Aquesta justificació es podrà fer mitjançant certificats de les
instal·lacions, fotografies, documents comptables de l’explotació,
contractes d’arrendament, i/o qualsevol documentació que el licitador
consideri. Cas que la mesa de contractació no consideri suficients els
documents presentats, podrà requerir al licitador perquè completi la
documentació per aclarir els possibles dubtes.

-

Cessió del contracte i subcontractació:
Els treballs previs (projecte, adequació de l’àrea, instal·lacions dels
aparells, connexió a la xarxa, obra civil, etc...) es podran subcontractar
d’acord amb el Text Refós de la llei de Contractes del Sector Públic.
NO es podrà cedir ni subcontractar la gestió, manteniment i/o explotació
de les estacions de recàrrega de vehicles elèctrics.
Signat electrònicament,

