Àmbit de Govern i Territori
Àrea d’Espais Públics i Mobilitat
Departament de Senyalització viària i Mobiliari Urbà

REQUISITS DE SOLVÈNCIA MÍNIMA QUE S’ HA D’EXIGIR ALS EMPRESARIS
INTERESSATS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMENT PER A L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE DELS SERVEIS DE MANTENIMENT, REPARACIÓ, REFORMA I MILLORA
DE LES ÀREES DE JOCS INFANTILS I ÀREES AMB ELEMENTS BIOSALUDABLES DEL
MUNICIPI DE BADALONA
Els requisits mínims de solvència econòmica i financera i tècnica i professional que han de
reunir els empresaris que estiguin interessats en participar en el procediment administratiu que
s’ endegui en ares a adjudicar el contracte relatiu als serveis de manteniment, reparació,
reforma i millora de les àrees de jocs infantils i biosaludables d’ aquest municipi amb la finalitat
de dotar al contracte de la qualitat exigida en el plec de Prescripcions Tècniques Particulars
que es proposa per regir aquest contracte seran :
1. Solvència econòmica i financera.
- Declaració relativa al volum anual de negocis en l’ àmbit a què es refereix aquest
contracte referit al millor exercici dins dels tres darrers disponibles en funció de la data de
constitució o d’inici d’activitats de l’ empresari i de presentació de les ofertes per import
igual o superior al pressupost base de licitació que amb caràcter anual s’ ha establert per
aquest contracte.
2. Solvència tècnica i professional.
- Relació dels serveis prestats en els últims 3 anys amb import, dates i destinataris,
acreditats mitjançant els corresponents certificats emès o visats per l’òrgan competent.
- Relació del personal Tècnic integrats en l’empresa participats en el contracte amb
nom, titulació requerida, experiència professional contrastada i temps de dedicació al
contracte. En particular es requerirà :
 Un responsable Tècnic del Servei amb titulació mínima de grau mitjà i
experiència acreditada en tasques de manteniment a la via pública de com a
mínim 10 anys.
 Un Encarregat general amb experiència acreditada de com a mínim 5 anys en
el sector de la construcció.
3. Certificats i Acreditacions
Els licitadors presentaran certificat acreditatiu de disposar de la Certificació ISO 9001 i ISO
14001 o equivalent
4. Classificació del Contractista (Alternativa a la Solvència tècnica o professional )
D’acord amb l’article 37 del Reglament general de contractació i amb el RD 773/2015 la
classificació requerida com alternativa a la solvència tècnica o professional seria :
GRUP O (SERVEIS) SUBGRUP 5: CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE MOBILIARI URBÀ.
CATEGORIA 2: Anualitat mitja superior a 150.000€ i inferior a 300.000€.
El que s’ emet als oportuns efectes,

L’arquitecte tècnic,
Antonio Ortiz Pérez
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El cap del Servei
Enric López de Manresa
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