
 

RESPOSTES A LES CONSULTES REALITZADES DURANT EL PER ÍODE DE 
LICITACIÓ EN RELACIÓ A L’EXPEDIENT 148/2017. 

ACTUALIZACIÓ 21 de març de 2018  

 

CONSULTA Nº 1 

Empresa que realitza la consulta: B/TA Artistic, Te chnical & Social Architecture  
20 de març de 2017 – contractacio@consorcibesos.cat . 
 

C1.-  

La justificació de la solvència tècnica i econòmica va en el sobre 1? 
D'altra banda a la clàusula 6 es parla de la figura de 4. Control d'obres que a l'Annex 1 
desapareix. A que es refereix exactament aquesta figura? 
 

R1.-  

Tal  com consta en la clàusula 7 dels Plecs de clàusules Administratives Particulars (PCAP), 
relativa a la “Documentació que han de presentar els licitadors”, “El sobre número 1, ha de 
contenir una declaració responsable del licitador segons el  model que s’adjunta com a annex 
número 1, donant resposta als requeriments de capacitat i solvència requerits a la clàusula 
anterior, o el formulari normalitzat de Document Únic de Contractació”. 
  
Així doncs tal i com consta en la clàusula 7 dels PCAP, en el sobre número 1 de la licitació, 
únicament cal incorporar la Declaració responsable seguint exactament el model que figura en 
dit Annex número 1 dels PCAP.  PER TANT, EN EL SOBRE NÚMERO 1 NOMÉS 
CAL INCORPORAR LA DECLARACIÓ RESPONSABLE NO LA JUSTIFICACIÓ DE LA 
SOLVENCIA TECNICA/ ECONÒMICA 
 
Indicar-los que tal com estableix la clàusula 12ena dels PCAP relativa a "L'adjudicació del 
contracte", únicament en el cas que la seva empresa resultés l'empresa licitadora que ha 
realitzar l'oferta amb major puntuació, se'ls requeriria per tal que acreditessin i justifiquessin la 
solvència econòmica financera i tècnica i professional. 
 
La descripció de les tasques d'aquesta figura consta en la clàusula 6ena dels PCAP (pàgina 7 
dels PCAP): 

"-un vigilant d'obra: es requereix un (1) responsable de la supervisió directa amb experiència 
professional no inferior a deu (10) anys. (...)" veure el contingut exacte i complet de dita 
clàusula. 

Al tractar-se d'un vigilant d'obres  i no requerir-se qualificació professional concreta, en la 
declaració responsable de l'Annex 1 no es demana que s'identifiquin noms cognoms i 
qualificació professional del vigilant. 


