Societat Núm. Exp. anualitat
CMQ

0119/2
CMQ 71/2016

Núm. Doc.
Resolució
de dubtes

DOCUMENT: RESOLUCIÓ DE DUBTES
ASSUMPTE: CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE
LES OBRES D’ADEQUACIÓ DE L’EDIFICI DE CONSULTES EXTERNES DE L’ANTIC HOSPITAL
DE REUS, PER TAL DE REUBICAR L’ACTIVITAT DE L’ACTUAL CENTRE MQ
PREGUNTA:
Dubte pel que fa a les "Clàusules Administratives": “en la pàgina 26, quan parleu de
solvència econòmica i financera, es consideren dos criteris, voleu dir que un descarta
l'altre? O que s'han de complir els dos? Nosaltres segurament que ens presentarem com
a UTE, en qualsevol dels dos casos, els valors son acumulables amb totes les parts de la
UTE?”
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RESPOSTA:
Ambdós criteris són d’obligat compliment per part de les empreses licitadores, de
manera que el compliment d’un criteri no eximeix del compliment de l’altre.
Pel que fa a les empreses que vulguin concórrer a la licitació, a la clàusula 10.3.2 del Plec
de clàusules administratives (pàg. 25), s’estableix el següent:
10.3.2 UNIÓ D’EMPRESARIS: Les empreses que pretenguin concórrer al present
procediment de licitació en UTE, hauran de licitar sota el compromís de constituir-se en
una futura UTE, o subcontractant els serveis en els termes reglamentàriament establerts, o
presentant una empresa del mateix grup societari. Si es presenten en UTE, serà necessari el
compliment dels requisits mínims de solvència tècnica i econòmica assenyalats en aquesta
clàusula per totes les entitats, ja que la responsabilitat és solidària i il·limitada, i cal
assegurar que el futur adjudicatari està en condicions de fer front a les responsabilitats
que es derivin d’aquest contracte, de manera que totes les empreses que formin la UTE
hauran de complir els requisits mínims de solvència tècnica i econòmica especificats en
aquest apartat, donada la responsabilitat solidària que, per al compliment de les seves
obligacions, estableix l’article 8 apartat e) de la Llei 18/1982 de 26 de maig, per la qual es
regula el Règim Fiscal de les Unions Temporals d’Empreses i de Societats de
Desenvolupament Regional.

Per tant, les quantitats justificatives dels criteris de solvència econòmica i financera no
són acumulables i són d’obligat compliment individual per part de totes les empreses
que formin part de la UTE.

Reus, 09 de maig de 2017

C/ d’Antoni Gaudí, 26
43203 Reus
Tel. 977 010 800 - Fax 977 317 399
www.grupsagessa.cat

LA NOSTRA MISSIÓ: oferir un servei de qualitat als clients, dotant els
professionals dels millors recursos disponibles i establint sinergies amb altres
centres sanitaris per tal de contribuir a la millora de la salut de les nostres
comarques.
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