Àrea d’ENERGIA
CONSORCI DE LA RIBERA

Edifici Polivalent Verge de la Salut
C/de la Safor, 22 - 46680 ALGEMESÍ (València)
Tel. 96 242 46 41 - Fax 96 241 41 72
projectes@aer-ribera.com

ACTA

D’OBERTURA

DE

PLIQUES

-

SOBRE

A

“DOCUMENTACIO

ADMINISTRATIVA” PRESENTADES PER A LA CONTRACTACIÓ 2017/03 DEL
SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÉCNICA PER A LA REALITZACIÓ D’AUDITORIES
ENERGÈTIQUES DEL PROJECTE TEESCHOOLS DEL CONSORCI DE LA RIBERA

En Algemesí, 10 de juliol de 2017

A la seu de l’àrea d’Energia del Consorci de la Ribera a Algemesí, essent les 12 hores,
es constitueix la mesa de contractació presidida pel Sr. Òscar Navarro, President del
Consorci de la Ribera, com a vocals el Sr. Plàcid Madramany Sanchis, Director de
l’àrea d’Energia del Consorci de la Ribera i com a secretari el Sr. Jesús Ribes,
Secretari-Interventor del Consorci de la Ribera que dóna fe de l’acte d’obertura de les
pliques presentades al procediment negociat sense publicitat per a la contractació del
servei d’assistència tècnica del projecte TEESCHOOLS.

Constituïda la mesa, es procedeix a donar compte de les sol·licitud presentades:
1. Ingeniería Multidisciplinar Emin S.L
2. Solarea Energética Solar S.L
3. Auren Consultores VLC S.L
A continuació, es procedeix a la qualificació prèvia dels documents presentats en
temps i forma, i el president ordena l’obertura del sobre A que fa referència a la
documentació que acredita, entre altres qüestions, la solvència tècnica i econòmica.

El Secretari certifica la relació de documents que figura a cada proposta.

PROPOSTA 1: Presentada per Ingeniería Multidisciplinar Emin S.L amb CIF
B97684583 amb domicili social al carrer de José Faus, 33, baix, 46023 València.

La mesa, a la vista de la documentació que aporta, considera que acompleix tots els
requisits exigits al plec de condicions econòmiques i administratives.
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PROPOSTA 2: Presentada per Solarea Energética Solar S.L amb CIF B85104453
amb domicili social al carrer de Zamora, 6, 28941 de Madrid.

La mesa, a la vista de la documentació que aporta, considera que acompleix tots els
requisits exigits al plec de condicions econòmiques i administratives.

PROPOSTA 3: Presentada per Auren Consultores VLC S.L amb CIF B96064696
amb domicili social a la Plaça de l’Ajuntament, 26, 46002 de València.

El plec assenyala que la forma d’acreditar la solvència econòmica és mitjançant
declaracions apropiades de les entitats financeres o amb un justificant de la existència
d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals. A més, com assenyala el
RD Llei 10/2015, d’11 de setembre, la solvència econòmica i financera de l’empresari
caldrà acreditar-ho per algun dels mitjans següents:
1.

La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse

por uno o varios de los medios siguientes, a elección del órgano de contratación:
a)

Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el

ámbito al que se refiera el contrato, por importe igual o superior al exigido en el
anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos
del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.
b)

En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de

un seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe igual o superior al
exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y
en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.
c)

Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último

ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas
anuales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la
invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su
defecto, al establecido reglamentariamente.
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2.

La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica

y financiera del empresario se efectuará mediante la aportación de los certificados y
documentos que para cada caso se determinen reglamentariamente. En todo caso, la
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de las
Administraciones Públicas acreditará frente a todos los órganos de contratación del
sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones
de solvencia económica y financiera del empresario.
3.

En el anuncio de licitación o invitación a participar en el procedimiento y

en los pliegos del contrato se especificarán los medios, de entre los recogidos en este
artículo, admitidos para la acreditación de la solvencia económica y financiera de los
empresarios que opten a la adjudicación del contrato, con indicación expresa del
importe mínimo, expresado en euros, de cada uno de ellos. En su defecto, la
acreditación de la solvencia económica y financiera se efectuará según lo dispuesto a
tales efectos en el apartado 1 del artículo 65 de la Ley.

La mesa, a la vista de la documentació que aporta per acreditar la solvència
económica, considera que no s’acredita els requisits establerts al plec pel fet que:
•

Amb el certificat que es presenta de l’entitat bancària, no justifica
adecuadament la solvència econòmica del licitador.

Per tant a la vista de la documentació aportada pels licitadors, la mesa acorda:
Admetre les ofertes presentades per les empreses licitadores que compleixen tots els
requisits exigits en el plec de condicions econòmiques i administratives:
1. Ingeniería Multidisciplinar Emin S.L
2. Solarea Energética Solar S.L

Considerant que els defectes presentats a la proposta de Auren Consultores VLC
S.L són subsanables, es requereix a dita empresa que acrediten degudament la
solvència econòmica tal com s’estableix al plec de condicions i el marc legal
corresponent, en un termini de 3 dies hàbils des de la recepció de la notificació.
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L’acte es clou sent les 14:00 hores, i per tal que així conste als efectes de la
incorporació a l’expedient licitatori, s’estén la present acta.

El Presidente de la mesa

El Secretario de la Mesa

Óscar Navarro Torres

Jesús Ribes Feliu

Vocals:

Plàcid Madramany Sanchis
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