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OBERTURA I QUALIFICACIÓ DOCUMENTACIÓ 
SOBRE A DE CONTRACTACIÓ PER 
PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT DEL 
SERVEI DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I 
SALUT CORRESPONENT A LES OBRES 
D’URBANITZACIÓ NECESSÀRIES PER AL 
DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC DE LA 
MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL “SECTOR 
LLEVANT” A VILADECANS 

 
 

 
 

  
 

  
 
 
 
Hi assisteixen:   
  
 
PRESIDENT: Emili Galisteo Rodríguez, Gerent de VIMED, o persona 

en qui delegui. 
VOCAL: Enric Serra del Castillo, Director de l'Àrea de Planificació 

Territorial Àmbit  de Transició Ecològica i de Promoció de 
la Ciutat, o persona en qui delegui. 

VOCAL: Albert García Menéndez, Cap del Departament Financer 
de VIGEM, o persona en qui delegui. 

VOCAL: Àlex Escámez García, Tècnic designat per VIMED, o 
persona en qui delegui. 

VOCAL: Maria Eugènia Gilabert González, Tècnica designada per  
VIMED, o persona en qui delegui. 

SECRETARI: Joan Carles López Méndez, Gerent de Viladecans, Grup 
d’Empreses Municipals Viladecans S.L., o persona en qui 
delegui. 

 
 

 
Antecedents 

  
 

1. Atès que en data 26 de setembre de 2019 es va aprovar per la Consellera 
Delegada de VIMED la constitució i composició de la Mesa de Contractació, 
d’acord amb allò determinat a l’acord d’inici d’expedient de data 4 de setembre 
de 2019. 

 
 
Desenvolupament de la sessió  
 
1. Constituïda la Mesa de Contractació, l’objecte de la sessió és l'obertura del 

sobre A de documentació administrativa general, per optar a la licitació del 
contracte privat de contractació del servei de Coordinació de Seguretat i Salut 

LLOC Viladecans NOM PROJECTE 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I 
SALUT OBRES D’URBANITZACIÓ 

LLEVANT 

DATA 
15 d’octubre de 
2019 

 
CODI PROJECTE 

 
049/FP14/018 
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de les obres d’urbanització necessàries pel desenvolupament urbanístic de la 
MMPP del Sector Llevant, al terme municipal de Viladecans, l’anunci del qual 
es va publicar en  la plataforma electrònica de contractació de la Generalitat de 
Catalunya en el perfil del contractant en data 26/09/2019. 

 
2.  Es procedeix a llegir l’anunci i, si s’escau, les disposicions legals aplicables. 
 
3.  Es procedeix mitjançant l’eina digital  de la plataforma de Contractació Pública 

a l’obertura de les ofertes presentades a la present licitació: 
 

Licitador Núm. 1:   
Data presentació: 10/10/2019 11:26:40h 
Núm. de Registre: E/000120-2019 
Identificador: B81470841 
EMPRESA: INGENIERIA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L. 
 
Licitador Núm. 2:   
Data presentació: 10/10/2019 17:25:48h 
Núm. de Registre: E/000121-2019 
Identificador: B65879496 
EMPRESA: COESTECNIC 
 
Licitador Núm. 3:   
Data presentació: 10/10/2019 18:26:48h 
Núm. de Registre: E/000122-2019 
Identificador: B67235226 
EMPRESA: ASSISTENCIA DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT, S.L. 
 
Licitador Núm. 4:   
Data presentació: 11/10/2019 12:48:36h 
Núm. de Registre: E/000123-2019 
Identificador: A28345577 
EMPRESA: SGS TECNOS, S.A. 
 
Licitador Núm. 5:   
Data presentació: 11/10/2019 14:22:52h 
Núm. de Registre: E/000124-2019 
Identificador: B62440110 
EMPRESA: TRESAT COORDINADORES DE SEGURIDAD, S.L.P. 
 
Licitador Núm. 6:   
Data presentació: 11/10/2019 15:06:48h 
Núm. de Registre: E/000125-2019 
Identificador: B62757372 
EMPRESA: CONSTRUCCIÓ I CONTROL FACULTATIUS ASSOCIATS, S.L.P. 
 
Licitador Núm. 7:   
Data presentació: 14/10/2019 02:05:15h 
Núm. de Registre: E/000127-2019 
Identificador: B64932254 
EMPRESA: TULPAN INTERMEDIACIO, S.L. 
 
Licitador Núm. 8:   
Data presentació: 14/10/2019 09:30:49h 
Núm. de Registre: E/000128-2019 
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Identificador: B66186479 
EMPRESA: GPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L.U. 
 
 
Licitador Núm. 9:   
Data presentació: 1410/2019 09:48:02h 
Núm. de Registre:  B66074402 
Identificador: E/000129-2019 
EMPRESA: E-SCENTIA GLOBAL, S.L.U. 
 
 
Licitador Núm. 10:   
Data presentació: 14/10/2019 11:24:50h 
Núm. de Registre: E/000130-2019 
Identificador: B65785420 
EMPRESA: MACLA SERVICIO DE INGENIERIA Y PREVENCIÓN, S.L. 
 
 
Licitador Núm. 11:   
Data presentació: 14/10/2019 12:20:45h 
Núm. de Registre:  E/000131-2019 
Identificador: B84840685 
EMPRESA: TPF GETINSA EUROESTUDIOS 
 
 
Licitador Núm. 12:   
Data presentació: 14/10/2019 12:51:34h 
Núm. de Registre: E/000132-2019 
Identificador: A-28171288 
EMPRESA: TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. 
 
 
Licitador Núm. 13:   
Data presentació: 14/10/2019 13:53:19h 
Núm. de Registre: E/000133-2019 
Identificador: B83665513 
EMPRESA: INCOPE CONSULTORES, S.L. 
 
 
Licitador Núm. 14:   
Data presentació: 14/10/2019 13:59:39h  
Núm. de Registre: E/000134-2019 
Identificador:B64906845 
EMPRESA: IPLAN GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS, S.L. 

 
 
3. Vistes les empreses que s’han presentat a la licitació, els membres de la Mesa 

manifesten expressament que no incorren en cap conflicte d’interès. 
 

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 el sobre A pels licitadors 
següents:   

 
 



  
ACTA D’BERTURA I QUALIFICACIÓ DE DOCUMENTACIÓ SOBRE A LICITACIÓ COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT OBRES LLEVANT 

 
  Pàg.  4 de 28 

Licitador Núm. 1:   
Data presentació: 10/10/2019 11:26:40h 
Núm. de Registre: E/000120-2019 
Identificador: B81470841 
EMPRESA: INGENIERIA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L. 
 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
 
1.- Designació d’una adreça de correu electrònic 
 
 El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 

previst en el plec de clàusules administratives. 
 

A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 
 

 
2.- Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 

La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIMED en el 
plec de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal 
efecte insuficient i incorrecte. 
  
A tal efecte es requerirà al licitador per tal de que aclareixi la discrepància 
existent entre el document DEUC i la informació que se’n desprèn de varis 
dels documents annexes, donat que en el document DEUC el licitador ha 
declarat que no es basa en la capacitat de tercers per a satisfer els criteris 
de selecció establerts en el plec i no té previst realitzar cap subcontractació 
però la designació del tècnic que efectuarà els treballs de Coordinació de 
Seguretat i Salut en cas de resultar adjudicataris de la licitació, pertany a 
l’empresa MGO i no a Ingenieria y Prevención de Riesgos, S.L., motiu pel 
qual, es requerirà al licitador per tal de que aclareixi la relació existent entre 
ambdues empreses; en cas de tractar-se d’una UTE, serà necessari que el 
licitador aporti el compromís de constitució en UTE i en cas de tractar-se 
d’empreses que formen part d’un mateix grup empresarial, serà necessari 
que licitador presenti una declaració responsable a aquest efecte. 
 
 

3.- Declaració responsable solvència tècnica del licitador 
 
El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 
previst en el plec de clàusules administratives. 

 
A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 
 
 

4.- Declaració responsable de la solvència tècnica del Coordinador de 
Seguretat i Salut proposat 

 
 El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 

previst en el plec de clàusules administratives.  
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A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 

 
 
5.- Declaració responsable sobre la solvència econòmica i financera 
 
 El licitador presenta l’annex 5 correctament complimentat. 
 

A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 

 
 
6.-  Compliment de mesures socials 

  

 El licitador presenta l’annex 6 correctament complimentat, informant de què 
l’empresa disposa d’un número de treballadors d’entre 50 i 250 treballadors 
i aporta còpia simple dels contractes de treballs així com de les resolucions 
de reconeixement del grau de discapacitat dels treballadors afectats. 

 
 A tal efecte, es considera que la documentació presentada és suficient i 

correcta. 
 

  
7.-  Declaració responsable prohibicions de contractar d’acord amb 

l’article 71 LCSP 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte, havent presentat el licitador l’annex 7 correctament 
complimentat. 
 

 
8.- Declaració responsable sobre la plena vigència de les dades que 

s’inclouen al RELI. 
 
  El licitador presenta l’annex 8 correctament complimentant. 
 
 La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec 

de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte 

 
 

Licitador Núm. 2:   
Data presentació: 10/10/2019 17:25:48h 
Núm. de Registre: E/000121-2019 
Identificador: B65879496 
EMPRESA: COESTECNIC 
 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
1.- Designació d’una adreça de correu electrònic 
 
 El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 

previst en el plec de clàusules administratives. 
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A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 
 

 
2.- Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte. 
El licitador declara en el document, que no té previst subcontractar part dels 
treballs objecte de licitació i no es basa en la capacitat de tercers per a 
satisfer els criteris de selecció establerts en el plec. 
  

3.- Declaració responsable solvència tècnica del licitador 
 
El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 
previst en el plec de clàusules administratives. 

 
A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 
 
 

4.- Declaració responsable de la solvència tècnica del Coordinador de 
Seguretat i Salut proposat 

 
 El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 

previst en el plec de clàusules administratives.  
 
 A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 

correcta. 
 
 
5.- Declaració responsable sobre la solvència econòmica i financera 
 
 El licitador presenta l’annex 5 correctament complimentat. 
 

A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 

 
 
6.-  Compliment de mesures socials 

  

 El licitador presenta l’annex 6 correctament complimentat, informant de què 
l’empresa disposa d’un número de treballadors inferior a 50 treballadors i 
per tant no li és d’aplicació la normativa prevista en la llei 13/1982. 

 
 A tal efecte, es considera que la documentació presentada és suficient i 

correcta. 
 

  
7.-  Declaració responsable prohibicions de contractar d’acord amb 

l’article 71 LCSP 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
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suficient i correcte, havent presentat el licitador l’annex 7 correctament 
complimentat. 

 
 
8.- Declaració responsable sobre la plena vigència de les dades que 

s’inclouen al RELI. 
 
  El licitador presenta l’annex 8 correctament complimentant. 
 
 La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec 

de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte 

 
 
Licitador Núm. 3:   
Data presentació: 10/10/2019 18:26:48h 
Núm. de Registre: E/000122-2019 
Identificador: B67235226 
EMPRESA: ASSISTENCIA DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT, S.L. 
 
 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
 

1.- Designació d’una adreça de correu electrònic 
 
 El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 

previst en el plec de clàusules administratives. 
 

A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 
 

 
2.- Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte. 
El licitador declara en el document, que no té previst subcontractar part dels 
treballs objecte de licitació i no es basa en la capacitat de tercers per a 
satisfer els criteris de selecció establerts en el plec.  
  

3.- Declaració responsable solvència tècnica del licitador 
 
El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 
previst en el plec de clàusules administratives. 

 
A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 
 
 

4.- Declaració responsable de la solvència tècnica del Coordinador de 
Seguretat i Salut proposat 
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 El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 
previst en el plec de clàusules administratives.  

 
 A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 

correcta. 
 
 
5.- Declaració responsable sobre la solvència econòmica i financera 
 
 El licitador presenta l’annex 5 correctament complimentat. 
 

A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 

 
 
6.-  Compliment de mesures socials 

  

 El licitador presenta l’annex 6 correctament complimentat, informant de què 
l’empresa disposa d’un número de treballadors inferior a 50 treballadors i 
per tant no li és d’aplicació la normativa prevista en la llei 13/1982. 

 
 A tal efecte, es considera que la documentació presentada és suficient i 

correcta. 
 

  
7.-  Declaració responsable prohibicions de contractar d’acord amb 

l’article 71 LCSP 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte, havent presentat el licitador l’annex 7 correctament 
complimentat. 

 
 
8.- Declaració responsable sobre la plena vigència de les dades que 

s’inclouen al RELI. 
 
  El licitador presenta l’annex 8 correctament complimentant. 
 
 La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec 

de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte 

 
 
Licitador Núm. 4:   
Data presentació: 11/10/2019 12:48:36h 
Núm. de Registre: E/000123-2019 
Identificador: A28345577 
EMPRESA: SGS TECNOS, S.A. 
 
 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
1.- Designació d’una adreça de correu electrònic 
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 El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 
previst en el plec de clàusules administratives. 

 
A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 
 

 
2.- Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte. 
El licitador declara en el document, que no té previst subcontractar part dels 
treballs objecte de licitació i no es basa en la capacitat de tercers per a 
satisfer els criteris de selecció establerts en el plec.  
  

3.- Declaració responsable solvència tècnica del licitador 
 
El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 
previst en el plec de clàusules administratives. 

 
A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 
 
 

4.- Declaració responsable de la solvència tècnica del Coordinador de 
Seguretat i Salut proposat 

 
 El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 

previst en el plec de clàusules administratives.  
 
 A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 

correcta. 
 
 
5.- Declaració responsable sobre la solvència econòmica i financera 
 
 El licitador presenta l’annex 5 correctament complimentat. 
 

A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 

 
 
6.-  Compliment de mesures socials 

  

 El licitador presenta l’annex 6 correctament complimentat, informant de què 
l’empresa disposa d’un número de treballadors superior a 250 treballadors, 
aportant resolució del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social 
d’acceptació de l’aplicació de mesures alternatives previstes en el Reial 
Decret 364/2005 així com una còpia del pla d’igualtat de què disposa 
l’empresa. 

 
 A tal efecte, es considera que la documentació presentada és suficient i 

correcta. 
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7.-  Declaració responsable prohibicions de contractar d’acord amb 

l’article 71 LCSP 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte, havent presentat el licitador l’annex 7 correctament 
complimentat. 

 
 
8.- Declaració responsable sobre la plena vigència de les dades que 

s’inclouen al RELI. 
 
  El licitador presenta l’annex 8 correctament complimentant. 
 
 La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec 

de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte 

 
 
 
Licitador Núm. 5:   
Data presentació: 11/10/2019 14:22:52h 
Núm. de Registre: E/000124-2019 
Identificador: B62440110 
EMPRESA: TRESAT COORDINADORES DE SEGURIDAD, S.L.P. 
 
 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
1.- Designació d’una adreça de correu electrònic 
 
 El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 

previst en el plec de clàusules administratives. 
 

A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 
 

 
2.- Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte. 
El licitador declara en el document, que no té previst subcontractar part dels 
treballs objecte de licitació i no es basa en la capacitat de tercers per a 
satisfer els criteris de selecció establerts en el plec.  
  

3.- Declaració responsable solvència tècnica del licitador 
 
El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 
previst en el plec de clàusules administratives. 
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A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 
 
 

4.- Declaració responsable de la solvència tècnica del Coordinador de 
Seguretat i Salut proposat 

 
 El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 

previst en el plec de clàusules administratives.  
 
 A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 

correcta. 
 
 
5.- Declaració responsable sobre la solvència econòmica i financera 
 
 El licitador presenta l’annex 5 correctament complimentat. 
 

A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 

 
 
6.-  Compliment de mesures socials 

  

 El licitador presenta l’annex 6 correctament complimentat, informant de què 
l’empresa disposa d’un número de treballadors inferior a 50, i per tant no li 
són d’aplicació les mesures previstes en el Reial Decret 364/2005. 

 
 A tal efecte, es considera que la documentació presentada és suficient i 

correcta. 
 

  
7.-  Declaració responsable prohibicions de contractar d’acord amb 

l’article 71 LCSP 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte, havent presentat el licitador l’annex 7 correctament 
complimentat. 

 
 
8.- Declaració responsable sobre la plena vigència de les dades que 

s’inclouen al RELI. 
 
  El licitador presenta l’annex 8 correctament complimentant. 
 
 La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec 

de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte 

 
 
 
Licitador Núm. 6:   
Data presentació: 11/10/2019 15:06:48h 
Núm. de Registre: E/000125-2019 
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Identificador: B62757372 
EMPRESA: CONSTRUCCIÓ I CONTROL FACULTATIUS ASSOCIATS, S.L.P. 
 
 
 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
1.- Designació d’una adreça de correu electrònic 
 
 El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 

previst en el plec de clàusules administratives. 
 

A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 
 

 
2.- Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 

La documentació presentada no s’ajusta a la requerida per VIMED en el 
plec de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal 
efecte insuficient i incorrecte. 
El licitador declara en el document, que té previst subcontractar part dels 
treballs objecte de licitació al Sr. Ramón Calveras i Cots i no es basa en la 
capacitat de tercers per a satisfer els criteris de selecció establerts en el 
plec.  
 
A aquest efecte, es procedirà a requerir al licitador que aclareixi si té previst 
contractar al Sr. R.C.C. com  a personal propi de la plantilla del licitador en 
cas de resultar adjudicatari i en tot cas, presenti una declaració responsable 
a aquest efecte.  
  

3.- Declaració responsable solvència tècnica del licitador 
 
El licitador presenta complimentat l’annex però declara com a solvència la 
realització dels serveis de Coordinació de Seguretat i Salut d’una obra la 
qual té previsió de finalització el proper 31 de maig de 2020. D’acord amb 
allò previst en el punt 7.4 plec de clàusules administratives, es procedirà a 
requerir al licitador per tal de que aporti els certificats de bona execució 
parcial per tal d’acreditar que disposa de la solvència tècnica mínima 
requerida als plecs. 

 
A tal efecte, es considera que la documentació aportada és insuficient i 
incorrecta i es requerirà al licitador per tal de que aporti les justificacions o 
aclaracions que consideri oportunes.  
 
 

4.- Declaració responsable de la solvència tècnica del Coordinador de 
Seguretat i Salut proposat 

 
 El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 

previst en el plec de clàusules administratives.  
 
 A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 

correcta. 
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5.- Declaració responsable sobre la solvència econòmica i financera 
 
 El licitador presenta l’annex 5 correctament complimentat. 
 

A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 

 
 
6.-  Compliment de mesures socials 

  

 El licitador presenta l’annex 6 correctament complimentat, informant de què 
l’empresa disposa d’un número de treballadors inferior a 50, i per tant no li 
són d’aplicació les mesures previstes en el Reial Decret 364/2005. 

 
 A tal efecte, es considera que la documentació presentada és suficient i 

correcta. 
 

  
7.-  Declaració responsable prohibicions de contractar d’acord amb 

l’article 71 LCSP 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte, havent presentat el licitador l’annex 7 correctament 
complimentat. 

 
 
8.- Declaració responsable sobre la plena vigència de les dades que 

s’inclouen al RELI. 
 
  El licitador presenta l’annex 8 correctament complimentant. 
 
 La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec 

de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte 

 
 
Licitador Núm. 7:   
Data presentació: 14/10/2019 02:05:15h 
Núm. de Registre: E/000127-2019 
Identificador: B64932254 
EMPRESA: TULPAN INTERMEDIACIO, S.L. 
 
 
 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
1.- Designació d’una adreça de correu electrònic 
 
 El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 

previst en el plec de clàusules administratives. 
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A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 
 

 
2.- Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte. 
El licitador declara en el document, que no té previst subcontractar part dels 
treballs objecte de licitació i no es basa en la capacitat de tercers per a 
satisfer els criteris de selecció establerts en el plec.  
  

3.- Declaració responsable solvència tècnica del licitador 
 
El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 
previst en el plec de clàusules administratives. 

 
A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 
 
 

4.- Declaració responsable de la solvència tècnica del Coordinador de 
Seguretat i Salut proposat 

 
 El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 

previst en el plec de clàusules administratives.  
 
 A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 

correcta. 
 
 
5.- Declaració responsable sobre la solvència econòmica i financera 
 
 El licitador presenta l’annex 5 correctament complimentat. 
 

A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 

 
 
6.-  Compliment de mesures socials 

  

 El licitador presenta l’annex 6 correctament complimentat, informant de què 
l’empresa disposa d’un número de treballadors inferior a 50, i per tant no li 
són d’aplicació les mesures previstes en el Reial Decret 364/2005. 

 
 A tal efecte, es considera que la documentació presentada és suficient i 

correcta. 
 

  
7.-  Declaració responsable prohibicions de contractar d’acord amb 

l’article 71 LCSP 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
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suficient i correcte, havent presentat el licitador l’annex 7 correctament 
complimentat. 

 
 
8.- Declaració responsable sobre la plena vigència de les dades que 

s’inclouen al RELI. 
 
  El licitador presenta l’annex 8 correctament complimentant. 
 
 La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec 

de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte. 

 
 
Licitador Núm. 8:   
Data presentació: 14/10/2019 09:30:49h 
Núm. de Registre: E/000128-2019 
Identificador: B66186479 
EMPRESA: GPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L.U. 
 
 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
1.- Designació d’una adreça de correu electrònic 
 
 El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 

previst en el plec de clàusules administratives. 
 

A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 
 

 
2.- Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte. 
El licitador declara en el document, que no té previst subcontractar part dels 
treballs objecte de licitació i no es basa en la capacitat de tercers per a 
satisfer els criteris de selecció establerts en el plec.  
  

3.- Declaració responsable solvència tècnica del licitador 
 
El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 
previst en el plec de clàusules administratives. 

 
A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 
 
 

4.- Declaració responsable de la solvència tècnica del Coordinador de 
Seguretat i Salut proposat 
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 El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 
previst en el plec de clàusules administratives.  

 
 A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 

correcta. 
 
 
5.- Declaració responsable sobre la solvència econòmica i financera 
 
 El licitador presenta l’annex 5 correctament complimentat. 
 

A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 

 
 
6.-  Compliment de mesures socials 

  

 El licitador presenta l’annex 6 correctament complimentat, informant de què 
l’empresa disposa d’un número de treballadors d’entre 50 i 250 
treballadors, aportant resolució del Ministeri de Treball, Migracions i 
Seguretat Social d’acceptació de l’aplicació de mesures alternatives 
previstes en el Reial Decret 364/2005 així com una còpia dels contractes 
de treballs de les persones que tenen reconegut el grau de discapacitat i 
còpia dels convenis de col·laboració de què disposen amb diversos centres 
especials de treball. L’empresa declara que no té l’obligació de disposar 
d’un pla d’igualtat, tot i així, detalla la composició dels treballadors de la 
companyia 

 
 
 A tal efecte, es considera que la documentació presentada és suficient i 

correcta. 
 

  
7.-  Declaració responsable prohibicions de contractar d’acord amb 

l’article 71 LCSP 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte, havent presentat el licitador l’annex 7 correctament 
complimentat. 

 
 
8.- Declaració responsable sobre la plena vigència de les dades que 

s’inclouen al RELI. 
 
  El licitador presenta l’annex 8 correctament complimentant. 
 
 La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec 

de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte. 

 
 
 
Licitador Núm. 9:   
Data presentació: 1410/2019 09:48:02h 
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Núm. de Registre:  B66074402 
Identificador: E/000129-2019 
EMPRESA: E-SCENTIA GLOBAL, S.L.U. 
 
 
 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
1.- Designació d’una adreça de correu electrònic 
 
 El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 

previst en el plec de clàusules administratives. 
 

A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 
 

 
2.- Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte. 
El licitador declara en el document, que no té previst subcontractar part dels 
treballs objecte de licitació i no es basa en la capacitat de tercers per a 
satisfer els criteris de selecció establerts en el plec.  
  

3.- Declaració responsable solvència tècnica del licitador 
 
El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 
previst en el plec de clàusules administratives. 

 
A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 
 
 

4.- Declaració responsable de la solvència tècnica del Coordinador de 
Seguretat i Salut proposat 

 
 El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 

previst en el plec de clàusules administratives.  
 
 A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 

correcta. 
 
 
5.- Declaració responsable sobre la solvència econòmica i financera 
 
 El licitador presenta l’annex 5 correctament complimentat. 
 

A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 

 
 
6.-  Compliment de mesures socials 
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 El licitador presenta l’annex 6 correctament complimentat, informant de què 
l’empresa disposa d’un número de treballadors inferior a 50 i per tant no li 
són d’aplicació les mesures previstes en el Reial Decret 364/2005. 

 
 A tal efecte, es considera que la documentació presentada és suficient i 

correcta. 
 

  
7.-  Declaració responsable prohibicions de contractar d’acord amb 

l’article 71 LCSP 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte, havent presentat el licitador l’annex 7 correctament 
complimentat. 

 
 
8.- Declaració responsable sobre la plena vigència de les dades que 

s’inclouen al RELI. 
 
  El licitador presenta l’annex 8 correctament complimentant. 
 
 La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec 

de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte. 

 
 
Licitador Núm. 10:   
Data presentació: 14/10/2019 11:24:50h 
Núm. de Registre: E/000130-2019 
Identificador: B65785420 
EMPRESA: MACLA SERVICIO DE INGENIERIA Y PREVENCIÓN, S.L. 
 
 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
1.- Designació d’una adreça de correu electrònic 
 
 El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 

previst en el plec de clàusules administratives. 
 

A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 
 

 
2.- Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte. 
El licitador declara en el document, que no té previst subcontractar part dels 
treballs objecte de licitació i no es basa en la capacitat de tercers per a 
satisfer els criteris de selecció establerts en el plec.  
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3.- Declaració responsable solvència tècnica del licitador 
 
El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 
previst en el plec de clàusules administratives. 

 
A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 
 
 

4.- Declaració responsable de la solvència tècnica del Coordinador de 
Seguretat i Salut proposat 

 
 El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 

previst en el plec de clàusules administratives.  
 
 A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 

correcta. 
 
 
5.- Declaració responsable sobre la solvència econòmica i financera 
 
 El licitador presenta l’annex 5 correctament complimentat. 
 

A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 

 
 
6.-  Compliment de mesures socials 

  

 El licitador presenta l’annex 6 correctament complimentat, informant de què 
l’empresa disposa d’un número de treballadors inferior a 50 i per tant no li 
són d’aplicació les mesures previstes en el Reial Decret 364/2005. 

 
 A tal efecte, es considera que la documentació presentada és suficient i 

correcta. 
 

  
7.-  Declaració responsable prohibicions de contractar d’acord amb 

l’article 71 LCSP 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte, havent presentat el licitador l’annex 7 correctament 
complimentat. 

 
 
8.- Declaració responsable sobre la plena vigència de les dades que 

s’inclouen al RELI. 
 
  El licitador presenta l’annex 8 correctament complimentant. 
 
 La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec 

de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte. 
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Licitador Núm. 11:   
Data presentació: 14/10/2019 12:20:45h 
Núm. de Registre:  E/000131-2019 
Identificador: B84840685 
EMPRESA: TPF GETINSA EUROESTUDIOS 
 
 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
1.- Designació d’una adreça de correu electrònic 
 
 El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 

previst en el plec de clàusules administratives. 
 

A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 

 
 
2.- Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte. 
El licitador declara en el document, que no té previst subcontractar part dels 
treballs objecte de licitació i no es basa en la capacitat de tercers per a 
satisfer els criteris de selecció establerts en el plec.  
  

3.- Declaració responsable solvència tècnica del licitador 
 
El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 
previst en el plec de clàusules administratives. 

 
A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 
 
 

4.- Declaració responsable de la solvència tècnica del Coordinador de 
Seguretat i Salut proposat 

 
 El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 

previst en el plec de clàusules administratives.  
 
 A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 

correcta. 
 
 
5.- Declaració responsable sobre la solvència econòmica i financera 
 
 El licitador presenta l’annex 5 correctament complimentat. 
 

A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 
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6.-  Compliment de mesures socials 
  

 El licitador presenta l’annex 6 correctament complimentat, informant de què 
l’empresa disposa d’un número de treballadors superior a 250 treballadors, 
aportant la resolució d’aplicació de les mesures previstes en el Reial 
Decret 364/2005 juntament amb la còpia dels convenis de col·laboració 
existents amb centres especials de treball. 

 
 A tal efecte, es considera que la documentació presentada és suficient i 

correcta. 
 

  
7.-  Declaració responsable prohibicions de contractar d’acord amb 

l’article 71 LCSP 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte, havent presentat el licitador l’annex 7 correctament 
complimentat. 

 
 
8.- Declaració responsable sobre la plena vigència de les dades que 

s’inclouen al RELI. 
 
  El licitador presenta l’annex 8 correctament complimentant. 
 
 La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec 

de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte. 

 
 
 
Licitador Núm. 12:   
Data presentació: 14/10/2019 12:51:34h 
Núm. de Registre: E/000132-2019 
Identificador: A-28171288 
EMPRESA: TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. 
 
 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
 

1.- Designació d’una adreça de correu electrònic 
 
 El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 

previst en el plec de clàusules administratives. 
 

A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 
 

 
2.- Document europeu únic de contractació (DEUC) 
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La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte. 
El licitador declara en el document, que no té previst subcontractar part dels 
treballs objecte de licitació i no es basa en la capacitat de tercers per a 
satisfer els criteris de selecció establerts en el plec.  
  

3.- Declaració responsable solvència tècnica del licitador 
 
El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 
previst en el plec de clàusules administratives. 

 
A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 
 
 

4.- Declaració responsable de la solvència tècnica del Coordinador de 
Seguretat i Salut proposat 

 
 El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 

previst en el plec de clàusules administratives.  
 
 A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 

correcta. 
 
 
5.- Declaració responsable sobre la solvència econòmica i financera 
 
 El licitador presenta l’annex 5 correctament complimentat. 
 

A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 

 
 
6.-  Compliment de mesures socials 

  

 El licitador presenta l’annex 6 correctament complimentat, informant de què 
l’empresa disposa d’un número de treballadors superior a 250 treballadors, 
aportant la resolució d’aplicació de les mesures previstes en el Reial 
Decret 364/2005 juntament amb la còpia dels convenis de col·laboració 
existents amb centres especials de treball. 

 
 A tal efecte, es considera que la documentació presentada és suficient i 

correcta. 
 

  
7.-  Declaració responsable prohibicions de contractar d’acord amb 

l’article 71 LCSP 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte, havent presentat el licitador l’annex 7 correctament 
complimentat. 
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8.- Declaració responsable sobre la plena vigència de les dades que 
s’inclouen al RELI. 

 
  El licitador presenta l’annex 8 correctament complimentant. 
 
 La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec 

de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte. 

 
 
 
Licitador Núm. 13:   
Data presentació: 14/10/2019 13:53:19h 
Núm. de Registre: E/000133-2019 
Identificador: B83665513 
EMPRESA: INCOPE CONSULTORES, S.L. 
 
 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
 

1.- Designació d’una adreça de correu electrònic 
 
 El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 

previst en el plec de clàusules administratives. 
 

A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 
 

 
2.- Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte. 
El licitador declara en el document, que no té previst subcontractar part dels 
treballs objecte de licitació i no es basa en la capacitat de tercers per a 
satisfer els criteris de selecció establerts en el plec.  
  

3.- Declaració responsable solvència tècnica del licitador 
 
El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 
previst en el plec de clàusules administratives. 

 
A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 
 
 

4.- Declaració responsable de la solvència tècnica del Coordinador de 
Seguretat i Salut proposat 

 
 El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 

previst en el plec de clàusules administratives.  
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 A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 

 
 
5.- Declaració responsable sobre la solvència econòmica i financera 
 
 El licitador presenta l’annex 5 correctament complimentat. 
 

A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 

 
 
6.-  Compliment de mesures socials 

  

 El licitador presenta l’annex 6 correctament complimentat, informant de què 
l’empresa disposa d’un número de treballadors inferior a 50 treballadors, i 
per tant, no li són d’aplicació les mesures previstes en el Reial Decret 
364/2005. 

 
 A tal efecte, es considera que la documentació presentada és suficient i 

correcta. 
 

  
7.-  Declaració responsable prohibicions de contractar d’acord amb 

l’article 71 LCSP 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte, havent presentat el licitador l’annex 7 correctament 
complimentat. 

 
 
8.- Declaració responsable sobre la plena vigència de les dades que 

s’inclouen al RELI. 
 
  El licitador presenta l’annex 8 correctament complimentant. 
 
 La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec 

de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte. 

 
 
Licitador Núm. 14:   
Data presentació: 14/10/2019 13:59:39h  
Núm. de Registre: E/000134-2019 
Identificador:B64906845 
EMPRESA: IPLAN GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS, S.L. 
 
 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
 

1.- Designació d’una adreça de correu electrònic 
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 El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 
previst en el plec de clàusules administratives. 

 
A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 
 

 
2.- Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte. 
El licitador declara en el document, que no té previst subcontractar part dels 
treballs objecte de licitació i no es basa en la capacitat de tercers per a 
satisfer els criteris de selecció establerts en el plec.  
  

3.- Declaració responsable solvència tècnica del licitador 
 
El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 
previst en el plec de clàusules administratives. 

 
A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 
 
 

4.- Declaració responsable de la solvència tècnica del Coordinador de 
Seguretat i Salut proposat 

 
 El licitador presenta correctament complimentat l’annex d’acord amb allò 

previst en el plec de clàusules administratives.  
 
 A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 

correcta. 
 
 
5.- Declaració responsable sobre la solvència econòmica i financera 
 
 El licitador presenta l’annex 5 correctament complimentat. 
 

A tal efecte, es considera que la documentació aportada és suficient i 
correcta. 

 
 
6.-  Compliment de mesures socials 

  

 El licitador presenta l’annex 6 correctament complimentat, informant de què 
l’empresa disposa d’un número de treballadors d’entre 50 i 250 
treballadors. 

 
 A tal efecte, es considera que la documentació presentada és suficient i 

correcta i en cas de ser adjudicatari de la licitació, li seran requerits els 
documents acreditatius de la informació declarada. 
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7.-  Declaració responsable prohibicions de contractar d’acord amb 
l’article 71 LCSP 

 
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIMED  en el plec 
de clàusules particulars de la present licitació, considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte, havent presentat el licitador l’annex 7 correctament 
complimentat. 

 
 
8.- Declaració responsable sobre la plena vigència de les dades que 

s’inclouen al RELI. 
 
  El licitador no presenta l’annex 8 sinó que aporta còpia de la inscripció 

d’alta al RELI. 
 
 A tal efecte, es considera que la documentació presentada és insuficient i 

incorrecta i per tant li serà requerida la presentació de l’annex 8 
correctament complimentat. 

 
 

A C O R D S 
 
1.  La mesa acorda declarar exclosos provisionalment als següents licitadors, 

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

 
Licitador Núm. 1:   
Data presentació: 10/10/2019 11:26:40h 
Núm. de Registre: E/000120-2019 
Identificador: B81470841 
EMPRESA: INGENIERIA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L. 

 
 

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

 
1. Es requerirà al licitador per tal de que acrediti la relació existent entre 

Ingenieria y Prevención de Riesgos, S.L. i la societat Grupo MGO i en 
cas de concórrer a la licitació en UTE, presenti un compromís de 
constitució en UTE o bé aporti declaració responsable en la que al·legui 
que ambdues empreses pertanyen a un grup mateix empresarial 
 

 
Tal i com es determina al PCAP les sol·licituds d’aclariments o esmenes es 
duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte te l’eina Sobre 
Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o adreces 
indicades, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han 
d’aportar la documentació corresponent. 
 
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa 
mitjançant comunicació electrònica a l’eina de la Plataforma de Contractació de 
la Generalitat de Catalunya. 
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Licitador Núm. 6:   
Data presentació: 11/10/2019 15:06:48h 
Núm. de Registre: E/000125-2019 
Identificador: B62757372 
EMPRESA: CONSTRUCCIÓ I CONTROL FACULTATIUS ASSOCIATS, S.L.P. 

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

 
1. En el document DEUC el licitador ha assenyalat que té previst realitzar 

la subcontractació de part dels serveis al senyor R.C.C. previsió que 
esdevé contraria a allò previst en el plec de clàusules administratives. A 
efectes d’aclarir aquest punt, es requerirà al licitador per tal de que 
aclareixi si té previst contractar al Sr. R.C.C. com a personal propi de la 
plantilla del licitador en cas de resultar adjudicatari de la present 
licitació. 

2. El licitador presenta l’annex 3 de declaració responsable de la solvència 
tècnica del licitador, en el que indica que la persona designada per a 
efectuar les tasques de Coordinador de Seguretat i Salut, ha participat 
com a Coordinador de Seguretat i Salut en el contracte “RSU y 
reurbanización calles Raval Sud Barcelona” el qual té una previsió de 
finalització de les tasques de data 31/05/2020 i per tant, d’acord amb 
allò previst en l’apartat 7.4 serà necessari que el licitador aporti els 
certificats de bona execució d’aquelles fases concloses que permetin de 
forma clara acreditar que les fases finalitzades compleixen amb els 
requisits mínims de solvència tècnica especificada en el plec. 

 
Tal i com es determina al PCAP les sol·licituds d’aclariments o esmenes es 
duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina Sobre 
Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o adreces 
indicades, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han 
d’aportar la documentació corresponent. 
 
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa 
mitjançant comunicació electrònica a través de l’eina de la Plataforma de 
Contractació de la Generalitat de Catalunya. 
 
 

Licitador Núm. 14:   
Data presentació: 14/10/2019 13:59:39h  
Núm. de Registre: E/000134-2019 
Identificador:B64906845 
EMPRESA: IPLAN GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS, S.L. 

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

 
1. El licitador ha presentat el document acreditatiu de la inscripció de la 

societat al RELI però no aporta la declaració responsable de l’annex 8 
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correctament complimentat confirmant la vigència de les dades 
compreses el Registre de Licitadors de Catalunya 
 

 
Tal i com es determina al PCAP les sol·licituds d’aclariments o esmenes es 
duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte te l’eina Sobre 
Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o adreces 
indicades, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han 
d’aportar la documentació corresponent. 
 
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa 
mitjançant comunicació electrònica a l’eina de la Plataforma de Contractació de 
la Generalitat de Catalunya. 
 

 
 
Un cop finalitzat l'acte, el president el dóna per acabat i signa aquesta acta juntament 
amb els vocals i el secretari.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
SR. EMILI GALISTEO RODRÍGUEZ 
President 

 
 
 
 
 
 
 
SR. ENRIC SERRA DEL CASTILLO 
Vocal 

 
 
 
 
 
SR. ALBERT DÍAZ MENÉNDEZ 
Vocal 

 
 
 
 
 
 
SR. ÀLEX ESCÁMEZ 
Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
SRA. Mª EUGÈNIA GILABERT 
Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
SR. JOAN CARLES LÓPEZ MÉNDEZ 
Secretari 


