ANÁLISI SOLVÈNCIA TÈCNICA I ECONÒMICA
OBJECTE:Subministrament de 5.000 unitats de filtres A.C. TERMO KING

EXPEDIENT:

13646546

SOCIETAT: TRANSPORTS DE BARCELONA, S.A.

Els Plecs de Condicions de la licitació recollien els següents criteris de solvència:
Econòmica
Queda acreditada amb la signatura de l’Annex 3 del PCP i només és demanarà la documentació al
proposat adjudicatari.
Tècnica
•

Declaració responsable acreditant la possibilitat de garantir el subministrament dels recanvis en
les condicions descrites al punt 4 d’aquest plec.

•

Declaració responsable acreditant la possibilitat de garantir el subministrament de tots els recanvis
en la referència acceptada segons la present licitació amb la corresponent fitxa tècnica
acceptada.

•

En cas de presentar referències equivalents, cal acreditar el que s’especifica al punt 3. del PCT
Condicions generals de mitjans de prova de recanvis equivalents

A demés han de presentar-se tots els annexos descrits tant al PCP com al PCT.
S’analitza la documentació rebuda:
Frigicoll, SA
De l’anàlisi de la documentació del sobre 1 presentada a la licitació de referència s’han constatat els
següents errors:
•
•
•

Falta la declaració de responsables del punt 6 del Plec de Condicions Tècniques.
Falta l’annex 5 Declaració responsable relativa al nomenament del coordinador tècnic o
interlocutor
Falta l’annex 6 Declaració responsable relativa a la protecció de dades personals

Actuacions: Es sol·licita el proveïdor que presenti els documents que falten i aclariments.
El proveïdor envia dins del termini establert els documents reclamats

Infiltro, SL
De l’anàlisi de la documentació del sobre 1 presentada a la licitació de referència s’han constatat els
següents errors:
•
•

Falten el mitjans de prova de recanvis equivalents punt 3 del PCT.
Falta la declaració de responsables del punt 6 de PCT

Actuacions: Es sol·licita el proveïdor que presenti els documents que falten i aclariments.
Els documents enviats pel proveïdor no acrediten els mitjans de prova exigits al punt 3 del PCT i per tant
es descarta l’oferta per raons tècniques.
Civiparts España SL
De l’anàlisi de la documentació del sobre 1 presentada a la licitació de referència s’han constatat els
següents errors:
•

Falta la presentació dels mitjans de prova de recanvis equivalents segons el Plec de condiciones
tècniques punt 3.

Actuacions: Es sol·licita el proveïdor que presenti els documents que falten i aclariments.
El proveïdor no envia dins del termini establert els documents reclamats.

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

Queden descartades de la licitació les empreses:
Infiltro, SL
Civiparts España SL

El que es manifesta en data 30 de juliol de 2018.
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