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Expedient: 2022_0127
Denominació: «Obres de conservació i manteniment sistema de producció i distribució d’ACS vestidors
camp de futbol municipal La Pastoreta»
Assumpte: Qualificació de la documentació prèvia a l’adjudicació
El 15/07/2022, s’ha requerit al licitador proposat com adjudicatari ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS
SAU amb NIF A-79486833, mitjançant comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM integrat amb la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena del plec que regeix la
licitació, perquè presenti, en el termini de 7 dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què
hagués rebut el requeriment, la documentació prèvia a l’adjudicació exigida a la clàusula quinzena del
plec de clàusules. En concret:
a) representació del signant de l’oferta
b) objecte social
c) habilitació (inscripció al RASIC per a instal·lacions tèrmiques o registres autonòmics equivalents)
d) absència de prohibicions de contractar:
- AEAT
- ATC
- TGSS

d.1) obligacions tributàries i de seguretat social, estar al corrent, amb els següents organismes:

d.2) obligacions laborals:
- Pla d’igualtat (empresa més de 250 treballadors)
- Quota de reserva de llocs de treball del 2% per persones amb discapacitat o aplicació de mesura
alternativa (empresa més de 50 treballadors)
No s’han demanat l’acreditació de l’absència de la resta de prohibicions de contractar atès que
consultada la inscripció de la licitadora al ROLECE, a l’empara de la clàusula 15a, consta acreditat al
certificat del ROLECE que no incorre en cap d’aquestes prohibicions.
El 19/07/2022 i el 20/07/2022, i per tant dins del termini conferit, el licitador ha presentat, a través de
l’espai habilitat a la Plataforma de serveis de contractació pública (PSCP), la documentació requerida
mitjançant la qual ha acreditat la seva capacitat, representació, habilitació i resta de condicions
exigides al plec de clàusules per a poder resultar adjudicatari del contracte licitat.
Per tot l’exposat, d’acord amb la clàusula 15.3 del plec de clàusules, s ’informa favorablement la
qualificació de la documentació prèvia a l’adjudicació presentada per la licitadora ELECNOR SERVICIOS
Y PROYECTOS SAU.
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