ANÁLISI SOLVÈNCIA TÈCNICA I ECONÒMICA
OBJECTE: Neteja del clavegueram de les cotxeres de FMB
EXPEDIENT:

14905672

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.
- Acreditació de la solvència tècnica o professional mitjançant requisits específics:
1- Experiència en treballs de Neteges Tècniques de 3 anys com a mínim mitjançant lliurament
Declaració Responsable
2- Disponibilitat d’una parella d’operaris més un camió, característiques descrites al punt 4, en els
tres torns de treball mitjançant lliurament Declaració Responsable
3- Cada equip ha de disposar d’un responsable amb títol de Recurs Preventiu mitjançant
lliurament de Declaració Responsable
4- Disposar camions cuba adequats per a la realització dels serveis (preventiu o correctiu) amb,
com a mínim, les característiques següents. Lliurament de Declaració Responsable
- Tipus EURO 6 – compliment normatives contaminació ambiental
- Bomba d’aigua de 200 kgs de pressió i capacitat de 200 litres / minut
- Equipat amb depressor
- Cisterna compartimentada per aigua i llots amb una capacitat mínima conjunta de 10.000
litres.
- Els equips han de funcionar amb bombes i motors hidràulics per rebaixar la contaminació
acústica
En el cas que no es concretin els requisits de solvència tècnica o professional, l’acreditació de la solvència
s’efectuarà de conformitat amb els criteris, requisits i mitjans recollits a l’article 90 de la LCSP
-

Presenten oferta els següents licitadors segons el certificat de l’eina de sobre digital:

S’analitza la documentació rebuda:
Corporación CLD
De l’anàlisi de la documentació del sobre 1 presentada:
Tota la documentació és correcta.

Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.U.
De l’anàlisi de la documentació del sobre 1 presentada es fa requeriment perquè presentin:
De la documentació tècnica presentada:
-

-

Es presenta declaració d’adscriure mitjans personals, però falta declaració responsable de la
disponibilitat d’una parella d’operaris amb les característiques descrites al punt 4 en els tres torns
de treball.
No presenten la declaració responsable de l’experiència en treballs de Neteges Tècniques de 3
anys com a mínim
No presenten declaració responsable de disposar d’un responsable amb títol de Recurs Preventiu.
No presenten declaració responsable de disposar dels camions cuba adequats per a la realització
dels serveis amb els requisits sol·licitats.

Presenten la documentació correctament dins el termini establert.
Tota la documentació és correcta.

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

Corporación CLD
Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.U.

Conclusions
Corporación CLD

lot 1 i lot 2

Admès

Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.U.

lot 1 i lot 2

Admès

El que es manifesta en data 19 d’agost de 2021

Albert Albacete Belzunces
Tècnic Unitat Manteniment d’Estacions

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

