ANÁLISI SOLVÈNCIA TÈCNICA I ECONÒMICA
OBJECTE:
EXPEDIENT:

Subministrament de 137 barres de contracarril
14891641

SOCIETAT: FERROCARRIL METROPOLITÀ 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
Queda acreditada amb la relació dels subministraments realitzats d'igual o similar naturalesa que els que
constitueixen l'objecte del contracte en el curs de, com a màxim, els tres últims anys, en la qual s'indiqui
l'import, la data i el destinatari, públic o privat, d'aquests. Els subministraments efectuats s'acreditaran
mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector
públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant
aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari acompanyat dels documents en poder del
mateix que acreditin la realització de la prestació. Per a acreditar la solvència els subministraments hauran
de ser similars als que constitueixen l'objecte de la present licitació (disseny, subministrament) amb un
import de 65.000 € IVA exclòs. L’import indicat pot ser la suma de fins a 3 contractes.
A demés han de presentar-se tots els annexos descrits tant al PCP com al PPT.

Presenten oferta els següents licitadors segons el certificat de l’eina de sobre digital:

S’analitza la documentació rebuda per part de :


Voestalpine Rail Technology GmbH

De l’anàlisi de la documentació del sobre 1 presentada a la licitació de referència es constata que tota la
documentació rebuda és correcta.


Talleres Remtex, S.L

De l’anàlisi de la documentació del sobre 1 presentada a la licitació de referència es constata que tota la
documentació rebuda és correcta
Conclusió:
Admesos:



Voestalpine Rail Technology GmbH
Talleres Remtex, S.L

No hi ha lots
No hi ha lots

Per tant, assoleixen els criteris de solvència econòmica i solvència tècnica totes les empreses que
han presentat oferta.
El que es manifesta en data 17 de març de 2021.
Elena Márquez Abadía

Javier Gomez Fdez de Arcaya

Responsable Unitat d'Aprovisionaments
de recanvis i material de consum

Responsable Unitat Projectes Via

