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INFORME SOBRE LA VALORACIÓ DE L’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA
ECONÒMICA FINANCERA DE L’ADJUDICATARI PROPOSAT PER A L’ADJUDICACIÓ
DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT MITJANÇANT ARRENDAMENT DE
QUATRE DESFIBRIL·LADORS EXTERNS SEMI AUTOMÀTICS PER A QUATRE
DEPENDÈNCIES ESPORTIVES MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE RUBÍ

ANTECEDENTS
En la clàusula 12.C del plec de clàusules administratives que regulen aquesta licitació
s’estableix que l’adjudicatari haurà d’acreditar la solvència econòmica i financera aportant
aquests documents:
- Declaracions apropiades d’entitats financeres o, en el seu cas, justificant de
l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals.
- Els comptes anuals presentats en el Registre mercantil o en el registre oficial que
correspongui. Els empresaris no obligats podran portar els llibres de comptabilitat
degudament legalitzats.
- Declaració relativa a la xifra de negocis global i en el seu cas, del volum de negocis
en l’àmbit de l’activitat corresponent a l’objecte del contracte, referit a la data de
creació de l’inici de les activitats de l’empresari.

VALORACIÓ SOLVÈNCIA
De les ofertes presentades a aquesta licitació es proposa com a adjudicatari a l’empresa
TECHNOLOGY 2050 SL, amb NIF B66071143.
Es procedeix a valorar la solvència indicant, primerament, la relació de dades aportades per
l’empresa.
Les dades facilitades per l’empresa són les següents:
-

Declaració de la xifra global de negoci:

Exercici

Import net xifra
de negocis

2.013

46.513,54

2.014

163.489,91

2.015

287.261,02

-

Certificat de l’entitat bancària Banco de Sabadell SA sobre la titularitat d’un compte
corrent en dita entitat.

-

Model 200 exercicis 2013 i 2014:
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-

Exercici

Resultat
exercici

Import net
xifra de
negocis

2.013

2.131,95

28.544,07

2.014

1.232,40

124.223,89

Model 390 exercici 2015 base imposable 252.854,37 €

CONCLUSIONS
Segons les dades presentades l’empresa ha incrementat el seu volum de negoci des de
l’exercici 2013.
L’import net de la xifra de negocis de cada exercici supera la meitat del valor estimat del
contracte, per tant, es justifica la solvència econòmica financera.
Ho signo als efectes oportuns,
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