Exp. 25/2018-COOS SOLVÈNCIA

INFORME SOBRE LA VALORACIÓ DE L’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA
ECONÒMICA FINANCERA DE L’EMPRESA PROPOSADA PER L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE
DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE TÈCNIC DE
CÀMERES DE VÍDEO VIGILÀNCIA AL BARRI DEL PINAR I ALS ACCESSOS A LES
URBANITZACIONS I CENTRE DE CONTROL DE CÀMERES EN COMISSARIA
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT
Aquest informe té com objectiu avaluar la solvència econòmica financera de l’empresa
ALUMBRADOS VIARIOS SA amb NIF A08523094, empresa proposada per l’adjudicació del
contracte de les obres corresponents al projecte tècnic de càmeres de vídeo vigilància al
barri del pinar i als accessos a les urbanitzacions i centre de control de càmeres en
comissaria.

I.

Antecedents de fet

En data 27 de febrer de 2019, la mesa de contractació de l’Àrea de Serveis Centrals,
constituïda per l’acte públic d’obertura de pliques (sobre únic) que contenen la documentació
administrativa i les propostes econòmiques avaluables de forma automàtica d’acord amb
l’article 159 de la LCSP, proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte de les
obres corresponents al projecte tècnic de càmeres de vídeo vigilància al barri del pinar i als
accessos a les urbanitzacions i centre de control de càmeres en comissaria a l’empresa
ALUMBRADOS VIARIOS SA amb NIF A08523094.
En data 19 de març de 2019 mitjançant registre de sortida 2019004096 es requereix a
l’empresa ALUMBRADOS VIARIOS SA amb NIF A08523094, atès que es l’empresa que ha
presentat la millor oferta qualitat- preu, perquè aporti la documentació exigida a la clàusula
11 del PCAP, la que justifiqui els criteris de solvència econòmics, financers i tècnics,
previstos a la clàusula 5 del PCAP, de conformitat amb l’article 159 de la LCSP, així com la
documentació acreditativa del criteri de valoració regulat a la clàusula 7 del PCAP relatiu a la
qualitat de l’equip tècnic, cap d’obra i encarregat, que ha estat valorat amb caràcter
provisional.
També s’estableix que la documentació a dalt esmentada, no serà obligatòria la seva
presentació quan l’empresa estigui inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores
de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades del Sector Públic (ROLECSP) i aporti la declaració responsable de la vigència
de les dades en els esmentats registres (segons model d’Annex VI del PCAP).
L’empresa ALUMBRADOS VIARIOS SA amb NIF A08523094 es troba inscrita en el RELI i
en el ROLECSP.
En data 27 de març de 2019 amb registre d’entrada 2019009945 l’empresa ALUMBRADOS
VIARIOS SA amb NIF A08523094 presenta dintre del termini establert, la documentació
sol·licitada, entre d’altres, la declaració responsable de la vigència de les dades en el RELI.
En la clàusula 5.4 del PCAP que regula aquesta contractació, s’estableix que els licitadors
podran acreditar la seva solvència indistintament mitjançant un dels següents apartats:
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Classificació
CLASSIFICACIÓ
GRUP

I

SUBGRUP
7

CATEGORIA
2

Solvència econòmica i financera
El criteri per l’acreditació de la solvència econòmica i financera serà a través de la xifra anual
de negocis que, referida a l’any de major volum de negoci dels tres últims conclosos, en
funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa i de presentació de les
ofertes, ha de tenir un valor igual o superior a 359.093,94€ (que es correspon amb 1,5
vegades l’import del valor estimat del contracte).
L’acreditació es farà mitjançant la presentació dels seus comptes anuals aprovats i dipositats
en el Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en l’esmentat registre, i en cas
contrari per les dipositades en el registre oficial en el que hagi d’estar inscrit. Els empresaris
individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis
mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

II.
•
•
•

Fonaments de dret

Art. 86,87,92,96 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
Art. 11, 25-36 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Plec de clàusules administratives que regeixen aquesta licitació.

III.

Valoració Solvència Econòmica i Financera

La xifra de negocis que consta en el certificat del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores
de la Generalitat de Catalunya de data 26 de febrer de 2019 és la següent:

IV.

EXERCICI

XIFRA ANUAL
DE NEGOCIS

2.016

12.619.730,14€

2.015

12.363.858,74€

2.014

10.205.578,20€

Conclusió

Segons la xifra anual de negocis que consta en el RELI, l’any de major volum dels tres
últims conclosos anteriors a la data de presentació d’ofertes és l’exercici 2016, amb un
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volum de negoci de 12.619.730,14€, import que supera amb escreix el previst a la clàusula
5.4 del plec de clàusules administratives particulars de 359.093,94€.
La solvència econòmica financera de l’empresa ALUMBRADOS VIARIOS SA amb NIF
A08523094 queda degudament acreditada per a l’adjudicació del contracte de les obres
corresponents al projecte tècnic de càmeres de vídeo vigilància al barri del pinar i als
accessos a les urbanitzacions i centre de control de càmeres en comissaria. (exp. 25/2018COOS).
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Tècnica servei de contractació
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