
 

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. 2 

Empresa que realitza la consulta:  HIDROGLOBAL 

22 de maig de 2019, 15:44h - info@consorcibesos.cat. 
 

C2.- “Bona tarda,  

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 o bé podem fer arribar la documentació presencialment en els sobres 
corresponents? 

- Amb referència a la documentació que cal incloure al Sobre Núm. 1, per acreditar la 
solvència tècnica s’ha d’adjuntar la relació dels principals subministraments amb els 
corresponents certificats o bé només es requereix indicar a la Declaració Responsable 
que sí es compleixen els requisits tècnics? 

Moltes gràcies per la seva atenció, salutacions cordials,” 
 

R2.- Procedim a donar resposta a les seves consultes: 

- No és obligatòria la inscripció a la plataforma per participar en la present licitació i és 
possible la presentació presencial de les propostes.  

- La documentació acreditativa del compliment dels requisits de solvència només 
s’exigeix al licitador que hagi realitzat la millor oferta, en els termes de l’art. 150 Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. Per tant, tal i com disposa 
la clàusula 7ena relativa a la “Documentació que han de presentar les empreses 
licitadores” del plec de clàusules administratives que regeixen la licitació, la 
documentació a incloure en el sobre núm. 1 és únicament la següent: 

“El sobre ha de contenir la declaració responsable que s’adjunta com a model 
en l’annex 1. 

 Alternativament a la declaració responsable, es podrà presentar el DEUC 
(Document europeu únic de contractació)”.  
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