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1 CONTROL DE VERSI

Versión Descrición d

1.0 Versión inicial

 
O documento considerase un documento “vivo” ata a data na que finalice o prazo de 
presentación de ofertas. Isto implica que o documento irá incluído
correspondentes respostas.
 
A última versión actualizarase sempre no Perfil do C
Pontevedra. 
 

CONTROL DE VERSIÓNS 

Descrición d os cambios 

Versión inicial 

O documento considerase un documento “vivo” ata a data na que finalice o prazo de 
presentación de ofertas. Isto implica que o documento irá incluído novas dudas e as súas 
correspondentes respostas. 

actualizarase sempre no Perfil do Contratante da Deputación de 

Data 

28/01/2016 

O documento considerase un documento “vivo” ata a data na que finalice o prazo de 
novas dudas e as súas 

ontratante da Deputación de 



 

 

2 CONSULTAS DOS LICITADORES

 

2.1 Consulta nº 1 

 
Pregunta: En relación ao Anexo V do prego de condicións administrativa
relacións dos traballos dos cinco últimos anos, o cadro pon 2010, 2011, 2012, 2013 e 
2014. 
¿Debemos presentar 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 ou debemos presentar os traballos 
de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014?
 
Resposta: Tal e como indica a
prescricións técnicas, páxina 27:
 
“……B) Solvencia técnica 
 
Para  acreditar a solvencia técnica o licitador deberá presentar os seguintes documentos:
  
a) Relación dos principais 
relacionados co obxecto do contrato
datas e o destinatario, público ou privado, e precisarase si se realizaron segundo as 
regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalme
o Anexo V do presente prego)…
 
 

 

LICITADORES 

ao Anexo V do prego de condicións administrativa
relacións dos traballos dos cinco últimos anos, o cadro pon 2010, 2011, 2012, 2013 e 

¿Debemos presentar 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 ou debemos presentar os traballos 
de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014? 

Tal e como indica a o apartado 2.- Solvencia técnica (Anexo I)
prescricións técnicas, páxina 27: 

Para  acreditar a solvencia técnica o licitador deberá presentar os seguintes documentos:

a) Relación dos principais servizos ou traballos no curso cinco últimos anos 
relacionados co obxecto do contrato ; nestes certificados indicaranse o importe, as 
datas e o destinatario, público ou privado, e precisarase si se realizaron segundo as 
regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo (cumprimentar 
o Anexo V do presente prego)…..”   

ao Anexo V do prego de condicións administrativas (páxina 41), na 
relacións dos traballos dos cinco últimos anos, o cadro pon 2010, 2011, 2012, 2013 e 

¿Debemos presentar 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 ou debemos presentar os traballos 

Solvencia técnica (Anexo I) do prego de 

Para  acreditar a solvencia técnica o licitador deberá presentar os seguintes documentos: 

no curso cinco últimos anos 
; nestes certificados indicaranse o importe, as 

datas e o destinatario, público ou privado, e precisarase si se realizaron segundo as 
nte a bo termo (cumprimentar 


