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Revisió de la solvència tècnica
Projecte executiu d’urbanització del carrer Nou entre carrer Magallanes
i carrer Sant Gaietà
Informe Tècnic
PU-05-2011
Serveis tècnics municipals
AJUNTAMENT DE RUBÍ

Relació de fets:
El dia 29 d’octubre de 2015 l’òrgan de contractació va requerir a l’empresa EXNIR SL, ja que
ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa a la licitació de les obres descrites a la
capçalera, per tal que aporti la documentació descrita als plecs de clàusules administratives.
En relació a la solvència tècnica aportada es determina el subsegüent,
Fonaments de dret:
El que s’estableix la clàusula novena del plecs de clàusules administratives en relació a l’article
76 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic.
Revisada la documentació aportada per l’empresa EXNIR SL, informo el següent:
1. Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys

Acredita la solvència tècnica en relació a les obres executades
Si

No

2. Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic

Acredita la solvència tècnica en relació a la maquinària, material i equip tècnic
Si

No

Conclusions:
L’empresa licitadora compleix amb els requisits de solvència tècnica establerts en la clàusula
novena dels plecs de clàusules administratives en relació a l’article 76 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic.

Rubí, 9 de novembre de 2015
La cap del Servei de Projectes i Programació
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