ANÁLISI SOLVÈNCIA TÈCNICA I ECONÒMICA
OBJECTE: Lots de nadal 2021
EXPEDIENT:

14916529

SOCIETAT: TRANSPORTS DE BARCELONA, S.A. i FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, S.A. (en conjunt, "TMB") i
PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, 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
DEUC
Annex 6 Condicions especials d’execució.
Annex 7 Declaració Responsable Coordinador-Interlocutor.
Annex 8 Declaració Responsable de Protecció de Dades Personals
Es demana experiència d’entrega de lots de Nadal directa a beneficiaris durant els tres (3) últims
anys en com a mínim 1 empresa de més de 1000 treballadors. Cal acreditar-ho mitjançant
certificats de les empreses per les que s’ha fet el servei o bé mitjançant declaració responsable.
Cal acreditar que es disposa dels 2 locals d’entrega segons característiques del plec tècnic, ja
sigui acreditant-ne la propietat o la seva disponibilitat (carta de compromís) durant les dates
d’entrega especificades.
Els licitadors hauran d’incloure els noms i qualificació professional del personal responsable
d’executar la prestació objecte del Contracte.

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

S’analitza la documentació rebuda:
Supermercados Llobet, S.A.
De l’anàlisi de la documentació del sobre 1 presentada es determina que tota la documentació és correcta.

Distribuciones del Jamón Cerezo, S.L.
De l’anàlisi de la documentació del sobre 1 presentada es determina que
Falta el DEUC i documentació tècnica (experiència i disposició de locals)

Se sol·licita que aportin la documentació i es fa un segon requeriment per e-notum, aporten la
documentació i una vegada revisada aquesta és correcta.

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

Supermercados Llobet, S.A.
Distribuciones del Jamón Cerezo, S.L.

Conclusions
Supermercados Llobet, S.A

Admès

Distribuciones del Jamón Cerezo, S.L

Admès

El que es manifesta en data 2 de setembre de 2021

Anna Margalef
Directora Servei Gestió i Administració
de Personal TMB

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

