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QUALIFICACIÓ DOCUMENTACIÓ SOBRE A I B - 
PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT PER 
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE 
SUPORT TÈCNIC D’ESCENARI DELS EQUIPAMENTS I 
SERVEIS GESTIONATS PER VILADECANS QUALITAT, 
S.L 

 
 

 
 
 

  

 
Hi assisteixen:   
  
 
CARME VIDAL TRABALÓN  Gerent de SPM VILADECANS QUALITAT, S.L.) , 

com a Presidenta 
 
SUSANA CLOSA CASTELLA  Directora de l’Àrea d’Alcaldia de l’Ajuntament de 

Viladecans, com a vocal 
 
XAVIER CAMPÓN BRUGADA  Director de Programes Culturals de VIQUAL, 

com a vocal 
 
ALBERT DÍAZ MENÉNDEZ Cap del Departament Financer de Grup 

d’Empreses Municipals Viladecans S.L., com a 
vocal 

 
 
JOAN CARLES LOPEZ MÉNDEZ,  Director de Serveis jurídics Grup d’Empreses 

Municipals Viladecans S.L., com a secretari per 
delegació de la Sra. Isabel Marín Garreta 

 
 
Antecedents 
 

1. Atès que mitjançant resolució de data 14 de desembre de 2018 es va 
acordar l’inici de l’expedient per a la contractació dels SERVEIS DE 
SUPORT TÈCNIC D'ESCENARI DELS EQUIPAMENTS I SERVEIS 
GESTIONATS PER VILADECANS QUALITAT, SL (EXP. 422/18) 

 
2. Atès que en data 27 de desembre de 2018, la Consellera Delegada de 

VIQUAL va acordar aprovar l’expedient i els Plecs per la contractació per 
procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada i tràmit ordinàri 
dels SERVEIS DE SUPORT TÈCNIC D'ESCENARI DELS EQUIPAMENTS 
I SERVEIS GESTIONATS PER VILADECANS QUALITAT, SL (EXP. 
422/18).    

 
3. Atès que en la mateixa data, la Consellera Delegada de VIQUAL va aprovar 

la constitució i composició de la Mesa de contractació dels SERVEIS DE 

LLOC Viladecans NOM PROJECTE 

Contracte de serveis de suport 
tècnic d’escenari dels 
equipaments i serveis 
gestionats per Viladecans 
Qualitat, SL 

DATA 28 de gener de 2019 CODI PROJECTE 
                                    

422/18 
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SUPORT TÈCNIC D'ESCENARI DELS EQUIPAMENTS I SERVEIS 
GESTIONATS PER VILADECANS QUALITAT, SL (EXP. 422/18), en els 
termes continguts en l’acord d’inici d’expedient. 

 
4. Atès que en data 9 de gener de 2019 es va procedir a publicar l’anunci de 

licitació de la contractació per procediment obert, no subjecte a regulació 
harmonitzada i tràmit ordinàri dels SERVEIS DE SUPORT TÈCNIC 
D'ESCENARI DELS EQUIPAMENTS I SERVEIS GESTIONATS PER 
VILADECANS QUALITAT, SL (EXP. 422/18), en la Plataforma pública de 
contractació de la Generalitat de Catalunya. 

 
5. Atès que en data 24 de gener de 2019, a les 15 hores va finalitzar el termini 

de presentació d’ofertes. 
 
6. Atès que en data 25 de gener de 2019 es va procedir a sol·licitar les 

paraules clau a les empreses licitadores i els custodis van aplicar 
credencials a la Plataforma pública de contractació, a l’objecte de poder 
procedir a l’obertura dels sobres A i B. 

 
 
Desenvolupament de la sessió  

  
 

1.  Constituïda la Mesa de Contractació, l’objecte de la sessió és l'obertura dels 
sobres núm. A i B, Documentació administrativa general i Referències tècniques, 
per optar a la licitació mitjançant procediment obert i tràmit ordinàri, dels 
SERVEIS DE SUPORT TÈCNIC D'ESCENARI DELS EQUIPAMENTS I 
SERVEIS GESTIONATS PER VILADECANS QUALITAT, SL (EXP. 422/18 

 
2.  Es procedeix a llegir l’anunci i, si s’escau, les disposicions legals aplicables. 

 
3.  Dins el termini establert, han presentat oferta els següents licitadors: 
 

Licitador Núm. 1:   
Data presentació: 23/01/2019  12:18:48 
Registre Entrada Plataforma: E/000002-2019 
EMPRESA: INICIATIVES EVENTS, S.L. 
LOTS ALS QUE LICITA:  LOT 1 

 
Licitador Núm. 2:   
Data presentació: 23/01/2019  16:53:25 
Registre Entrada Plataforma: E/000003-2019 
EMPRESA: PENNY WISE, S.L. 
LOTS ALS QUE LICITA:  LOT 2 
 
Licitador Núm. 3:   
Data presentació: 24/01/2019  11:54:51 
Registre Entrada Plataforma: E/000004-2019 
EMPRESA: TOUR SERVEIS PROFESSIONALS DE SONORITZACIÓ I 
IL·LUMINACIÓ, S.L. 
LOTS ALS QUE LICITA:  LOT 2  

 
Licitador Núm. 4:   
Data presentació: 24/01/2019  12:45:01 
Registre Entrada Plataforma: E/000005-2019 
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EMPRESA: TOUR SERVEIS PROFESSIONALS DE SONORITZACIÓ I 
IL·LUMINACIÓ, S.L. 
LOTS ALS QUE LICITA:  LOT 1 
 
Licitador Núm. 5:   
Data presentació: 24/01/2019  13:42:35 
Registre Entrada Plataforma: E/000006-2019 
EMPRESA: PAIDOESPORT, S.L. 
LOTS ALS QUE LICITA:  LOT 2 

 
Licitador Núm. 6:   
Data presentació: 24/01/2019  13:48:13 
Registre Entrada Plataforma: E/000007-2019 
EMPRESA: A.R.A.S.O. SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ, S.L. 
LOTS ALS QUE LICITA:  LOT 1 

 
Licitador Núm. 7:   
Data presentació: 24/01/2019  13:52:33 
Registre Entrada Plataforma: E/000008-2019 
EMPRESA: ALIANCE BROTHER, S.L. 
LOTS ALS QUE LICITA:  LOT 2 

 
4. Dins el termini establert i en la forma pertinent, d'acord amb el que assenyala el 

plec de clàusules administratives particulars que regeix aquesta licitació, es fa la 
qualificació dels documents aportats, inclosos dins els sobres A i B, pels 
licitadors següents:   

 
 
Licitador Núm. 1:   
Data presentació: 23/01/2019  12:18:48 
Registre Entrada Plataforma: E/000002-2019 
EMPRESA: INICIATIVES EVENTS, S.L. 
LOTS ALS QUE LICITA:  LOT 1 

 
Sobre A: Documentació administrativa general 
 
1. Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 

El licitador no el presenta. 
 
 

  
2. Declaració responsable sobre els lots als que el licitador concorre 

 
El licitador manifesta concórrer al lot 1 del present procediment de licitació. 
 
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el plec 
de clàusules administratives de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte. 

 
3. Declaració responsable sobre solvència econòmica i financera 

 
El licitador presenta l’annex núm. 2 correctament omplert, i degudament 
intervingut per fedatari públic, considerant-se a tal efecte la documentació 
presentada, suficient i correcta. 
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4. Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador 

 
El licitador presenta l’annex núm. 5 correctament omplert, i degudament 
intervingut per fedatari públic, considerant-se a tal efecte la documentació 
presentada, suficient i correcta. 

 
5. Acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica del licitador.  

 
Consta en el RELI l’existència d’una assegurança per riscos professionals 
d’acord amb allò que es requereix en el Plec. 
 
Consta també en el RELI la Declaració sobre el volum anual de negocis 
suficient, d’acord amb el que s’exigeix en el Plec. 

 
Manca la relació dels principals serveis executats en el curs dels darrers tres 
(3) anys, de la mateixa o similar naturalesa que la de l’objecte del contracte, 
indicant el seu import, data i destinatari públic o privat dels mateixos,  
acompanyada de certificats dels destinataris. 
 
La documentació presentada es considera insuficient i esmenable. 

 
6. Declaració sobre grup empresarial 

  

No ha presentat aquesta documentació pel que caldrà entendre que no forma 
part de cap grup empresarial. 

 
7. Eventual acreditació de condicions socials de treball i d’igualtat. 

  

El licitador presenta correctament omplert l’annex núm. 6 considerant-se a tal 
efecte, la documentació presentada com suficient i correcta. 

 
8. Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 

No és necessari. 
 
 
 
 
 
 

 
Sobre B: Referències tècniques: 
 
 

RESUM   

Declaració Responsable annex 7 equip tècnic Si  

Memòria Si  

 
Observacions: 
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La documentació presentada s’ajusta  a la requerida  per VIQUAL en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcta.  

 

 
 
Licitador Núm. 2:   
Data presentació: 23/01/2019  16:53:25 
Registre Entrada Plataforma: E/000003-2019 
EMPRESA: PENNY WISE, S.L. 
LOTS ALS QUE LICITA:  LOT 2 
 
 
Sobre A: Documentació administrativa general 
 
1. Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el plec 
de clàusules administratives de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte. 
 

2. Declaració responsable sobre els lots als que el licitador concorre 
 
El licitador manifesta concórrer a la licitació del lot 2. 
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el plec 
de clàusules administratives de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte. 

 
3. Declaració responsable sobre solvència econòmica i financera 

 
No és necessari atès que s’ha presentat DEUC 

 
4. Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador 

 
No és necessari atès que s’ha presentat DEUC 

 
5. Acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica del licitador.  

 
No és necessari l’acreditació de la solvència econòmica financera i tècnica i 
atès que s’ha presentat DEUC. 
 
 

 
6. Declaració sobre grup empresarial 

  

No ha presentat aquesta documentació pel que caldrà entendre que no forma 
part de cap grup empresarial. 

 
7. Eventual acreditació de condicions socials de treball i d’igualtat. 

  

La documentació presentada no s’ajusta a la requerida  per VIMED en el plec 
de clàusules particulars del present procediment obert, considerant-se a tal 
efecte insuficient i esmenable. 
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S’ha presentat declaració responsable en la que exclusivament es diu que 
l’empresa compleix amb els requisits del Reial Decret 36412005 de 8 d'abril, 
sense aportar cap document probatori, justificant aquest fet en la legislació 
sobre protecció de dades. 
 
S’haurà de requerir al licitador per tal que aporti documentació probatòria, 
que pot no contenir dades de caràcter personal. 
 

 
8. Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 

No és necessari. 
 

 
Sobre B: Referències tècniques: 
 
 

RESUM   

Declaració Responsable annex 7 equip tècnic Si  

Memòria Si  

 
Observacions: 
 
La documentació presentada no s’ajusta  a la requerida  per VIQUAL en el 
plec de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal 
efecte insuficient i esmenable.  

 

 
Licitador Núm. 3 i 4:   
Data presentació: 24/01/2019  11:54:51 i 12:45:01 
Registre Entrada Plataforma: E/000004-2019 i E/000005-2019 
EMPRESA: TOUR SERVEIS PROFESSIONALS DE SONORITZACIÓ I 
IL·LUMINACIÓ, S.L. 
LOTS ALS QUE LICITA:  LOT 2 i 1 
 

 
1. Document europeu únic de contractació (DEUC) 

 
El licitador presenta el DEUC amb les següents incorreccions o 
deficiències: 

 
a) No omple la Part II relativa al recurs a la capacitat d’altres entitats. 
b) En la Part III (motius d’exclusió), l’apartat D respon “si” a la pregunta 

“Els motius d’exclusió purament nacionals que s’especifiquen a 
l’anunci corresponent o als plecs de la contractació són aplicables?”   
i no indica si s’han adoptat mesures correctives, ni quines, cas 
d’haver-se adoptat. 

c) L’apartat “Declaracions Finals” és incomplert, en no constar omplert 
el darrer paràgraf. 
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La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIQUAL  en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació. Caldrà esmenar les següents 
deficiències: 

 
El licitador haurà de presentar el DEUC degudament omplert, en especial 
en els següents aspectes: 
 

a) Omplir la Part II relativa al recurs a la capacitat d’altres entitats. 
b) Omplir la Part III, apartat D correctament. 
c) Omplir l’apartat “Declaracions Finals”, omplint el darrer paràgraf. 

 
 

2. Declaració responsable sobre els lots als que el licitador concorre 
 

El licitador manifesta que presenta oferta als dos lots en que es divideix 
l’objecte del contracte. 
 
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el 
plec de clàusules administratives de la present licitació, considerant-se a 
tal efecte suficient i correcte. 

 
 

3. Declaració responsable sobre solvència econòmica i financera 
 

No és necessari atès que s’ha presentat DEUC, malgrat el qual el licitador 
presenta Declaració responsable de l’annex 2, que es considera correcta. 

 
4. Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador 

 
No és necessari atès que s’ha presentat DEUC. 

 
 

5. Acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica del 
licitador.  

 
No és necessari l’acreditació de la solvència econòmica financera i 
tècnica i atès que s’ha presentat DEUC. 

 
6. Declaració sobre grup empresarial 
  

No ha presentat aquesta documentació pel que caldrà entendre que no 
forma part de cap grup empresarial. 

 
7. Eventual acreditació de condicions socials de treball i d’igualtat. 

  

El licitador presenta Declaració responsable segons annex 6, manifestant 
que l’empresa que representa disposa de menys de 50 treballadors. 
 
La documentació presentada s’ajusta per tant a la requerida  per VIMED 
en el plec de clàusules particulars del present procediment obert, 
considerant-se a tal efecte suficient i correcta. 
 

 
8. Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
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No és necessari. 
 

 
Sobre B: Referències tècniques: 
 
 

RESUM   

Declaració Responsable annex 7 equip tècnic Si  

Memòria Si  

 
Observacions: 
 
La documentació presentada no s’ajusta  a la requerida  per VIQUAL en el 
plec de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal 
efecte insuficient i esmenable.  

 

 
Licitador Núm. 5:   
Data presentació: 24/01/2019  13:42:35 
Registre Entrada Plataforma: E/000006-2019 
EMPRESA: PAIDOESPORT, S.L. 
LOTS ALS QUE LICITA:  LOT 2 
 
 

1. Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 

El licitador presenta el DEUC omplert correctament, considerant-se a tal 
efecte suficient i correcte. 

 
2. Declaració responsable sobre els lots als que el licitador concorre 

 
El licitador manifesta que presenta oferta al Lot 2. 
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el 
plec de clàusules administratives de la present licitació, considerant-se a 
tal efecte suficient i correcte. 

 
3. Declaració responsable sobre solvència econòmica i financera 

 
No és necessari atès que s’ha presentat DEUC. 

 
4. Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador 

 
No és necessari atès que s’ha presentat DEUC. 

 
5. Acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica del 

licitador.  
 

No és necessari l’acreditació de la solvència econòmica, financera i 
tècnica, atès que s’ha presentat DEUC. 

 
6. Declaració sobre grup empresarial 
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No ha presentat aquesta documentació pel que caldrà entendre que no 
forma part de cap grup empresarial. 

 
7. Eventual acreditació de condicions socials de treball i d’igualtat. 

  

El licitador presenta Declaració responsable segons annex núm. 6 segons 
el qual l’empresa que representa té menys de 50 treballadors. 
 
La documentació presentada s’ajusta per tant a la requerida per VIQUAL 
en el plec de clàusules administratives de la present licitació, considerant-
se a tal efecte suficient i correcte. 
 

8. Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 

No és necessari. 
 
 

Sobre B: Referències tècniques: 
 
 

RESUM   

Declaració Responsable annex 7 equip tècnic Si  

Memòria Si  

 
Observacions: 
 
La documentació presentada s’ajusta  a la requerida  per VIQUAL en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcta.  

 

 
 
Licitador Núm. 6:   
Data presentació: 24/01/2019  13:48:13 
Registre Entrada Plataforma: E/000007-2019 
EMPRESA: A.R.A.S.O. SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ, S.L. 
LOTS ALS QUE LICITA:  LOT 1 
 

1. Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 

El licitador presenta el DEUC omplert correctament, considerant-se a tal 
efecte suficient i correcte. 

 
2. Declaració responsable sobre els lots als que el licitador concorre 
 

El licitador manifesta que presenta oferta al lot 1. 
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el 
plec de clàusules administratives de la present licitació, considerant-se a 
tal efecte suficient i correcte. 

 
3. Declaració responsable sobre solvència econòmica i financera 
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No és necessari atès que s’ha presentat DEUC. 
 

4. Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador 
 

No és necessari atès que s’ha presentat DEUC. 
 
 

5. Acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica del 
licitador.  

 
No és necessari l’acreditació de la solvència econòmica financera i 
tècnica, atès que s’ha presentat DEUC. 

 
6. Declaració sobre grup empresarial 
  

No ha presentat aquesta documentació pel que caldrà entendre que no 
forma part de cap grup empresarial. 

 
7. Eventual acreditació de condicions socials de treball i d’igualtat. 

  

El licitador presenta Declaració responsable segons annex núm. 6 segons 
el qual l’empresa que representa té menys de 50 treballadors. 
 
La documentació presentada s’ajusta per tant a la requerida per VIQUAL 
en el plec de clàusules administratives de la present licitació, considerant-
se a tal efecte suficient i correcte. 
 
 

8. Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 

No és necessari. 
 
 

Sobre B: Referències tècniques: 
 
 

RESUM   

Declaració Responsable annex 7 equip tècnic Si  

Memòria Si  

 
 
 
Observacions: 
 
La documentació presentada s’ajusta  a la requerida  per VIQUAL en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcta.  
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Licitador Núm. 7:   
Data presentació: 24/01/2019  13:52:33 
Registre Entrada Plataforma: E/000008-2019 
EMPRESA: ALIANCE BROTHER, S.L. 
LOTS ALS QUE LICITA:  LOT 2 
 

1. Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 

El licitador presenta el DEUC omplert correctament, considerant-se a tal 
efecte suficient i correcte. 

 
2. Declaració responsable sobre els lots als que el licitador concorre 
 

El licitador declara que presenta oferta al lot 2. 
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIQUAL en el 
plec de clàusules administratives de la present licitació, considerant-se a 
tal efecte suficient i correcte. 

 
3. Declaració responsable sobre solvència econòmica i financera 

 
No és necessari atès que s’ha presentat DEUC. 

 
 

4. Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador 
 

No és necessari atès que s’ha presentat DEUC. 
 

5. Acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica del 
licitador.  

 
No és necessari l’acreditació de la solvència econòmica financera i 
tècnica, atès que s’ha presentat DEUC. 

 
6. Declaració sobre grup empresarial 
  

No ha presentat aquesta documentació pel que caldrà entendre que no 
forma part de cap grup empresarial. 

 
7. Eventual acreditació de condicions socials de treball i d’igualtat. 

  

El licitador presenta Declaració responsable segons annex núm. 6 segons 
el qual l’empresa que representa té menys de 50 treballadors. 
 
La documentació presentada s’ajusta per tant a la requerida per VIQUAL 
en el plec de clàusules administratives de la present licitació, considerant-
se a tal efecte suficient i correcte. 
 
 

8. Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 

No és necessari. 
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Sobre B: Referències tècniques: 
 
 

RESUM   

Declaració Responsable annex 7 equip tècnic Si  

Memòria Si  

 
Observacions: 
 
La documentació presentada s’ajusta  a la requerida  per VIQUAL en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcta.  

 
 

A C O R D S 

 

 
1. Atès que la documentació presentada s’ajusta a la requerida al plec la Mesa de 

Contractació acorda declarar admesos als licitador següents: 
 

 
Licitador Núm. 5:   
Data presentació: 24/01/2019  13:42:35 
Registre Entrada Plataforma: E/000006-2019 
EMPRESA: PAIDOESPORT, S.L. 
LOTS ALS QUE LICITA:  LOT 2 

 
Licitador Núm. 6:   
Data presentació: 24/01/2019  13:48:13 
Registre Entrada Plataforma: E/000007-2019 
EMPRESA: A.R.A.S.O. SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ, S.L. 
LOTS ALS QUE LICITA:  LOT 1 

 
 

Licitador Núm. 7:   
Data presentació: 24/01/2019  13:52:33 
Registre Entrada Plataforma: E/000008-2019 
EMPRESA: ALIANCE BROTHER, S.L. 
LOTS ALS QUE LICITA:  LOT 2 

 
2. La Mesa acorda declarar exclosos provisionalment al següents licitadors, 

atorgant un termini de tres (3) dies hàbils per a esmenar les deficiències 
existents al sobre A: 

 
 

Licitador Núm. 1:   
Data presentació: 23/01/2019  12:18:48 
Registre Entrada Plataforma: E/000002-2019 
EMPRESA: INICIATIVES EVENTS, S.L. 
LOTS ALS QUE LICITA:  LOT 1 
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La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIQUAL  en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació. Caldrà esmenar les següents 
deficiències: 
 
 

Manca la relació dels principals serveis executats en el curs dels darrers tres 
(3) anys, de la mateixa o similar naturalesa que la de l’objecte del contracte, 
indicant el seu import, data i destinatari públic o privat dels mateixos,  
acompanyada de certificats dels destinataris. 

 
 

Licitador Núm. 2:   
Data presentació: 23/01/2019  16:53:25 
Registre Entrada Plataforma: E/000003-2019 
EMPRESA: PENNY WISE, S.L. 
LOTS ALS QUE LICITA:  LOT 2 

 
La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIQUAL  en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació. Caldrà esmenar les següents 
deficiències: 

 
En relació a l’acreditació de condicions socials de treball i d’igualtat: 

  

La documentació presentada no s’ajusta a la requerida  per VIMED en el plec 
de clàusules particulars del present procediment obert, considerant-se a tal 
efecte insuficient i esmenable. 
 
S’ha presentat declaració responsable en la que exclusivament es diu que 
l’empresa compleix amb els requisits del Reial Decret 36412005 de 8 d'abril, 
sense aportar cap document probatori, justificant aquest fet en la legislació 
sobre protecció de dades. 
 
S’haurà de requerir al licitador per tal que aporti documentació probatòria, 
que pot no contenir dades de caràcter personal. 

 
 

Licitador Núm. 3 i 4:   
Data presentació: 24/01/2019  11:54:51 i 12:45:01 
Registre Entrada Plataforma: E/000004-2019 i E/000005-2019 
EMPRESA: TOUR SERVEIS PROFESSIONALS DE SONORITZACIÓ I 
IL·LUMINACIÓ, S.L. 
LOTS ALS QUE LICITA:  LOT 2 i 1 
 
La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIQUAL  en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació. Caldrà esmenar les següents 
deficiències: 
 

El licitador presenta el DEUC amb les següents incorreccions o 
deficiències: 

 
d) No omple la Part II relativa al recurs a la capacitat d’altres entitats. 
e) En la Part III (motius d’exclusió), l’apartat D respon “si” a la pregunta 

“Els motius d’exclusió purament nacionals que s’especifiquen a 
l’anunci corresponent o als plecs de la contractació són aplicables?”   
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i no indica si s’han adoptat mesures correctives, ni quines, cas 
d’haver-se adoptat. 

f) L’apartat “Declaracions Finals” és incomplert, en no constar omplert 
el darrer paràgraf. 

 
El licitador haurà de presentar el DEUC degudament omplert, en especial 
en els següents aspectes: 
 

d) Omplir la Part II relativa al recurs a la capacitat d’altres entitats. 
e) Omplir la Part III, apartat D correctament. 
f) Omplir l’apartat “Declaracions Finals”, omplint el darrer paràgraf. 

 
 
Un cop finalitzat l'acte, el president el dóna per acabat i signa aquesta acta juntament 
amb els vocals i el secretari.  
 
 
 
 
CARMEN VIDAL TRABALÓN SUSANA CLOSA CASTELLA  
Presidenta Vocal 
 
 
 
 
ALBERT DÍAZ MENÉNDEZ XAVIER CAMPÓN BRUGADA   
Vocal  Vocal 
 
 
 
JOAN CARLES LOPEZ MÉNDEZ  
Secretari  
  


