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C2.-  

“Bon dia 

• En referència als estudis similars elaborats signats que es demanen al sobre 2B tant 
pel lot 1 com pel lot 2, entenem que és suficient si s'imprimeix únicament la memòria 
que és on consten les signatures, sense adjuntar els annexos?  

• Seguint la pregunta anterior, en cas que demaneu memòria més annexos, es podrien 
adjuntar, dins del sobre pertinent, aquests estudis en digital gravats en un cd?, aquesta 
licitació es lliura en paper i segons quins estudis són gairebé 200 fulls cadascun. Si 
posem 6 estudis per cada lot, hauríem d'enviar diversos sobres 2B per cada lot, perquè 
no cap tot en un sol sobre. 

• Els laboratoris, pel que entenem no formen part de la solvència mínima requerida i per 
tant no cal que facin declaració de l'annex 1. Ens podeu confirmar si és així si us plau? 

 
Gràcies” 
 

R2.-  

Procedim a donar resposta a la seva consulta: 

• Sí, és suficient adjuntar únicament la memòria, sens perjudici de que en aquest cas cal 
adjuntar l’informe complert amb format CD.  

• Es poden adjuntar els estudis en format digital. 
• És així, no formen part de la solvència mínima. Les cartes de compromís amb 

laboratori acreditat per a l’analítica de sòls no formen part de la solvència requerida 
establerta a la “Clàusula 6. Requisits de capacitat, aptitud i solvència dels licitadors” del 
PCAP. Les referides cartes, conforme a la “Clàusula 7. Documentació que han 
d’aportar els licitadors” del PCAP han d’aportar-se en el sobre núm. 2B, i serà objecte 
de valoració mitjançant criteris d’adjudicació de forma automàtica.  
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