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ANNEX NÚM. 2  
 
DEUC 
 
 
Per a poder complimentar el DEUC el licitador haurà de: 
 

1. Descarregar l’arxiu DEUC en format xml publicat junt amb el present plec,  
2. Accedir a la direcció https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 
3. Indicar que és un operador econòmic,  
4. Indicar que vol importar un DEUC,  
5. Annexar el fitxer xml de la licitació i complimentar les dades que es sol·liciten tenint en compte 

el que s’indica a continuació. 
6. Aportar el DEUC degudament complimentat i signat electrònicament pel/pels representants 

legals de l’empresa (persona/es amb poder suficient per a presentar la proposició a la licitació).  
 
El DEUC s’ha d’emplenar de conformitat amb les indicacions següents: 
 

PART I: relativa a la informació sobre el procediment de contractació i el poder adjudicador: 
complimentar-la  
 
PART II: relativa a la informació sobre l’operador econòmic: complimentar l’apartat A, B i C. 
 
PART III relativa als motius d’exclusió: complimentar-la 
 
PART IV relativa als criteris de selecció:  cal només emplenar el primer incís, en sentit positiu o 
negatiu. La resta d’apartats ja consten al Plec. En concret, si s’indica que sí el licitador està 
declarant responsablement que compleix amb la solvència tècnica i econòmica exigida per a 
participar en el procediment, que és la indicada a la clàusula 6.4 del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, i que és la següent: 
 

Solvència econòmica i financera: 
 
El licitador haurà d’acreditar la següent solvència econòmica i financera mínima: 
 
a) Volum anual de negocis en activitats objecte del contracte que es licita, referit 

al millor exercici dels darrers tres exercicis per import igual o superior a CENT 
MIL EUROS (100.000€). 

 
b) Rati de liquiditat definit com la ràtio entre actiu corrent i passiu corrent, superior 

a 1 per l’últim exercici tancat i registrat. 
 

D’acord amb l’article 86.1 de la LCSP, si per raons justificades, un licitador no 
pogués facilitar les referències sol·licitades podrà acreditar la seva solvència 
econòmica i financera mitjançant qualsevol altra documentació que VIQUAL 
consideri apropiada. 
 
Solvència tècnica 
 
 
El licitador haurà d’acreditar la següent solvència tècnica mínima:  
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a) Relació dels principals contractes mixtes de subministrament i instal·lació realitzats en els 
últims TRES ANYS, relacionats amb l'objecte del contracte que es licita; incloent imports, 
amb desglossament de les activitats tècniques, dates i destinatari, públic o privat, dels 
mateixos, i que s'acreditarà mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, 
quan el destinatari sigui una entitat del sector públic. Quan el destinatari sigui un subjecte 
privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant 
una declaració de l'empresari. L’adjudicatari haurà d’acreditar com a mínim 3 contractes 
similars, per un import mínim cadascun de 20.000€ IVA exclòs. 

 
   

PART V, relativa a la reducció del nombre de candidats qualificats, no cal complimentar-la 
 
PART VI, relativa a les declaracions finals: complimentar-la i indicar a quin/s lot/s concorre el 
licitador. 

 
 

 
 


