ANÁLISI SOLVÈNCIA TÈCNICA I ECONÒMICA
OBJECTE:

Mobiliari nous espais operació Mundet L3

EXPEDIENT:

14786873

SOCIETAT: FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, 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 3 Declaració responsable ajustada el formulari del document europeu únic de contractació
(DEUC).
Annex 6 Condicions especials d’execució.
Annex 7 Declaració Responsable Coordinador-Interlocutor.
D’acord amb l’article 89.1 de la LCSP
o Relació dels principals subministres realitzat de iguals o similars, aportar relació llistada en
els darrers 3 anys, indicant subministrament, data entrega i destinatari.
o Personal tècnic del que es disposa per executar el contracte i indicar encarregats del
control de qualitat, per aquest subministrament.
o Descripció de les instal·lacions tècniques indicant mesures per garantir qualitat, mesures
d’estudi i investigació i mesures mediambientals.
o Descripcions i fotografies dels productes a subministrar.
o Certificats de qualitat en la ISO 9001 i 14001.
D’acord amb l’article 89.2 de la LCSP
o Acreditar la capacitat dels operadors, declarant els seus coneixements tècnics, eficàcia
experiència i fiabilitat.
S’acreditarà que l’empresa disposa d’un servei de logística
S’acreditarà que l’empresa disposa d’un servei de consultoria i post-venta en Espanya
Acreditar que es generarà, mantindrà i actualitzarà, durant el període de garantia, un llibre de
codificació del mobiliari instal·lat.
En quant al període de garantia:
o Carta de compromís de garantia de 5 anys
o Carta de compromís de reposicions i recanvis de 8 anys

S’analitza la documentació rebuda:

Comercial Contel, SA
De l’anàlisi de la documentació del sobre 1 presentada:
Falten els següents documents:
- Personal tècnic del que es disposa per executar el contracte i indicar encarregats del control de
qualitat, per aquest subministrament.
- Acreditar la capacitat dels operadors, declarant els seus coneixements tècnics, eficàcia
experiència i fiabilitat.
- S’acreditarà que la empresa disposa d’un servei de logística.
- S’acreditarà que la empresa disposa d’un servei de consultoria i post-venta en Espanya
- Acreditar que es generarà, mantindrà i actualitzarà, durant el període de garantia, un llibre de
codificació del mobiliari instal·lat.

Es reclama la documentació a Comercial Contel, SA. L’empresa entrega la documentació dins del temps
estipulat.

Després de valoració tècnica, es considera que l’empresa Comercial Contel, SA no compleix amb el
requerit a la solvència tècnica.

Expert Line, SL
De l’anàlisi de la documentació del sobre 1 presentada:
Falten els següents documents:
- Relació dels principals subministres realitzats de iguals o similars, aportar relació llistada en els
darrers 3 anys, indicant subministrament, data entrega i destinatari.
- Personal tècnic del que es disposa per executar el contracte i indicar encarregats del control de
qualitat, per aquest subministrament.
- Descripció de les instal·lacions tècniques indicant mesures per garantir qualitat, mesures d’estudi i
investigació i mesures mediambientals.
- Acreditar la capacitat dels operadors, declarant els seus coneixements tècnics, eficàcia
experiència i fiabilitat.
- S’acreditarà que la empresa disposa d’un servei de logística.
- S’acreditarà que la empresa disposa d’un servei de consultoria i post-venta en Espanya
- Acreditar que es generarà, mantindrà i actualitzarà, durant el període de garantia, un llibre de
codificació del mobiliari instal·lat.
- Carta de compromís de garantia de 5 anys
- Carta de compromís de reposicions i recanvis de 8 anys
Es reclama la documentació a Expert Line, SL. L’empresa entrega la documentació dins del temps
estipulat.
Després de valoració tècnica, es considera que l’empresa Expert Line, SL, no compleix amb el requerit a la
solvència tècnica.

Tangram Mobles, SL
De l’anàlisi de la documentació del sobre 1 presentada:
Falten els següents documents:
- S’acreditarà que la empresa disposa d’un servei de consultoria i post-venta en Espanya
Es reclama la documentació a Tangram Mobles, SL. L’empresa entrega la documentació dins del temps
estipulat.
Després de valoració tècnica, es considera que l’empresa Tangram Mobles, SL, no compleix amb el
requerit a la solvència tècnica.

Cap de les empreses assoleixen els criteris de solvència econòmica i solvència tècnica. Per tant,
queden descartades:
-

Comercial Contel, SA
Expert Line, SL
Tangram Mobles, SL
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