INFORME referent a la documentació administrativa presentada per ACISA
La mesa de contractació del contracte millora de l’eficiència energètica de les instal.lacions
esportives de Cervera del dia 20 d’abril del 2021 va obrir els sobres digitals presentats pels
licitadors.
AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, SA va presentar el sobre únic amb
la declaració responsable ajustada al formulari del DEUC (document europeu únic de
contractació) i en la qual el licitador posa de manifest el següent, d’acord amb l’art 140 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic:

El dia 04/05/2021 es va requerir a ACISA, com a licitador que havia presentat la millor oferta
per ser adjudicatari del contracte de Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions
esportives de Cervera, que presentés, en el termini de deu dies hàbils, i d’acord amb les
clàusules 13-15 del plec administratiu, la documentació justificativa de:
-Declaració responsable de la vigència de les dades que inclou el certificat d’inscripció al
ROLECE.
-Declaració de no estar afectat de causa d’incompatibilitat.
-Certificats d’estar al corrent de pagament amb Hisenda i la Seguretat Social
-Declaració sobre el volum de negocis, en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte 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
del referit volum de negocis.
-Informe/Informes d’institucions financeres o, en el seu cas, justificant de l’existència d’una
assegurança d’indemnització per riscos professionals.
-Relació numèrica (sense descripció) de les principals obres o treballs realitzats en els últims
tres anys que inclogui només les dates d’entrada en funcionament i duració.
-Titulacions acadèmiques i professionals de l’empresari i del personal directiu de l’empresa i, en
particular, del personal responsable de l’execució del contracte.
-Haver constituït la garantia definitiva per quantia de 6.866,86 €, 5% del preu final ofert, exclòs
l'Impost sobre el Valor Afegit.
Dins el termini, es va presentar la següent documentació:
- Declaració responsable de la vigència de les dades que inclou el certificat d’inscripció al
ROLECE
- Declaració de no estar afectat de causa d’incompatibilitat
- Certificat d’estar al corrent de pagament amb Hisenda
- Certificat d’estar al corrent de pagament amb seguretat social
- Declaració del volum de negocis
- Documentació justificativa pòlissa responsabilitat civil i assegurança conveni
- Relació de les principals obres o treballs realitzats en els últims tres anys
- Titulacions acadèmiques personal relacionat amb l’obra
- Garantia definitiva
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1r Que la societat està inscrita al ROLEC (Registre oficial de licitadors i empreses classificades
de l’Estat) i que el signant de la declaració té la deguda representació.
D’acord amb la clàusula 13 del plec administratiu la capacitat d'obrar dels empresaris i la no
concurrència de prohibicions de contractar s'acreditarà mitjançant la inscripció en el Registre
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic.
La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic
acredita, d'acord amb l'en ell reflectit i excepte prova en contrari, les condicions d'aptitud de
l'empresari quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació
professional o empresarial, solvència econòmica i financera i tècnica o professional,
classificació i altres circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no concurrència de les
prohibicions de contractar que hagin de constar en aquest.
2n Que disposa de la classificació corresponent.
3r Que no està incursa en prohibició de contractar.
4rt. Que compleix tots els criteris de selecció requerits.
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Per tant, s’ha presentat la documentació requerida i que consta en el plec de clàusules
administratives.

El que s’informa salvat superior criteri
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