RESPOSTA A LES CONSULTA REALITZADA DURANT EL PERÍODE DE
LICITACIÓ EN RELACIÓ A L’EXPEDIENT 52/2019
ACTUALIZACIÓ 23 de maig de 2019

CONSULTA NÚM. 1
Empresa que realitza la consulta: HIDROGLOBAL
17 de maig de 2019, 14:00h - contractació@consorcibesos.cat.

C1.- “Bon dia,
Amb referència a la licitació per al Contracte de Subministrament d’una planta pilot de
tractament d’aigües freàtiques del Riu Besòs (Número Expedient 52/19) els volia fer les
següents consultes:

-

Per poder presentar-nos a la present licitació, cal inscriure’s abans en algun tipus de
plataforma?

-

Amb referència a la documentació que cal incloure al Sobre Núm. 2, tal i com s’indica a
la clàusula 7 document PCAP (pàgina 10 del document), s’indica que s’hi hauran
d’adjuntar el “compromís del licitador en el seu cas en relació a l’ampliació dels terminis
de garantia i la reducció dels terminis d’entrega”; i els volia preguntar si és correcte que
es sol·licita ampliació dels terminis de garantia, ja que al plec el que es sol·licita com a
millores són la reducció dels terminis d’entrega i l’ampliació de les hores del curs de
formació al personal.
Moltes gràcies per la seva atenció, salutacions cordials,”

R1.Procedim a donar resposta a les seves consultes:
-

No és obligatòria la inscripció a cap plataforma/registre per participar en la present
licitació.
La proposició a presentar pel licitador en el sobre número 2 ha d’ajustar-se al model
proposat a “Annex núm. 2. MODEL OFERTA ECONÒMICA I ALTRES CRITERIS
AUTOMÀTICS” del plec de clàusules administratives particulars que regeixen la
licitació, això és:
1. Oferta econòmica.
2. Proposta del licitador respecte a la reducció del termini d’entrega del
subministrament, si escau.
3. Proposta del licitador per ampliació de les hores del curs de formació al
personal del maneig i manteniment de la planta, si escau.
Per tant, la proposició NO ha de contenir compromís algun en relació a l’ampliació del
termini de garantia, criteri que no és valorable i que per error de transcripció es va
incloure en els Plecs.

