
 

RESPOSTA A LES CONSULTA REALITZADA DURANT EL PERÍODE DE 

LICITACIÓ EN RELACIÓ A L’EXPEDIENT 97/19 

ACTUALIZACIÓ 16 de juliol de 2019 

 

 
CONSULTA NÚM. 1 

Empresa que realitza la consulta:  DAC ENVIRO, S.L. 

15 de juliol de 2019, 12:55 h - info@consorcibesos.cat. 
 

C1.- “Bon dia  

En referència a la licitació amb núm. expedient 97/19 amb títol: "serveis per als treballs de 

caracterització completa de la qualitat ambiental del sòl del front litoral entre el marge esquerre 

del riu Besòs a Sant Adrià de Besòs i el C/Mar Jònica de Badalona ¿Port de Badalona i 

l'elaboració de l'informe preliminar d'avaluació d'impacte a diferents punts del Districte de Sant 

Martí de Barcelona.",  

A la pàgina 15 del plec administratiu (l'adjunto) on posa: b) Estudis similars elaborats (signats) 

per l'equip base proposat (entès equip base com aquell equip mínim demanat al PPT del 

concurs),  entenem que aquí s'ha de posar el llistat de feines similars que demaneu al punt 

3.b.1 de la pàgina 10 del PCAP junt amb els certificats de bona execució? 

Quan poseu estudis similars elaborats (signats), entenem que ens demaneu únicament el 

certificat de bona execució fet pel client? o demaneu quelcom diferent? ens ho podeu aclarir si 

us plau? 

Gràcies. Salutacions” 

 

R1.-  

Procedim a donar resposta a la seva consulta 

A la pàgina 15 apartat b dels plecs es concreta la documentació acreditativa avaluable 

automàticament que s’ha de presentar en el sobre número 2B,entre la que s’inclou b) Estudis 

similars elaborats (signats) per l'equip base proposat (entès equip base com aquell equip mínim 

demanat al PPT del concurs), 

D’acord amb la clàusula 10 i l’annex 3 del plecs, en el sobre 2B en relació als estudis similars 

heu d’incloure el formulari de l’Annex 3 omplert correctament i com a annex, entre d’altra 

documentació requerida pels plecs, els estudis similars signats. NO S’HA D’INCLOURE EN 

AQUEST SOBRE 2B EN RELACIÓ AMB AQUEST APARTAT CAP CERTIFICAT DE BONA 

EXECUCIÓ, REITEREM QUE TAL COM DEMANEN ELS PLECS S’HAN D’ANNEXAR ELS 

ESTUDIS SIMILARS SIGNATS PER L’EQUIP BASE PROPOSAT. SI US PLAU MIRIN BÉ 

L’ANNEX NÚMERO 3 I  LA DOCUMENTACIÓ QUE ES DEMANA ANNEXAR. 



 

 

En relació a la clàusula al punt 3.b.1 de la pàgina 10 del PCAP que indiqueu en la consulta, 

cal assenyalar que aquesta clàusula regula l’acreditació de la solvència tècnica i 

professional que s’haurà d’acreditar mitjançant l’aportació de certificats en el cas de 

resultar adjudicataris. Recordar que tal com regulen els plecs, a efectes de participar en 

la licitació en el sobre número 1 només hauran d’incloure declaració responsable o 

DEUC (sobre 1) tal i com es disposa en la clàusula 7 del PCAP i només en cas de resultar 

proposat com a adjudicatari hauran d’acreditar, entre d’altres qüestions, la seva 

solvència tècnica i professional mitjançant els corresponents certificats (clàusula 12 del 

PCAP).  

 


