Ajuntament de l’Escala
vila marinera

Diligència per a rectificació d'error
Vist que s'ha detectat un error tipogràfic en la formula continguda en la clàusula desena del
plec de clàusules administratives per a la licitació del servei de neteja de les dependències
municipals.
“Concretament, on diu:

Ha de dir:
- Criteri 2 (C2) Fins 30 punts. Oferta econòmica sobre el servei.
La puntuació s’atorgarà segons la fórmula següent:
Puntuació = 30 x B / Bo
Bo = Oferta a valorar de cada licitador
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B= Oferta més baixa
El preu/hora resultant d’aplicar la baixa ofertada al preu de licitació no podrà ser inferior al
preu estipulat pel corresponent conveni col·lectiu vigent.
La prestació del servei comença amb l’inici de les actuacions descrites al plec i per tant, no
s’inclou el temps de desplaçaments en el contracte.”
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Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

4d2398e6d5de48abb3a1bed888a186fb001

Url de validació

https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original

En tant que es tracta d'un error a l'hora de transcriure la formula, es considera un error
tipogràfic.
Tenint en compte la manca de presentació d'ofertes a dia d'avui, així com el temps encara
pendent fins a la finalització del termini, el qual es considera suficient per a l'esmena del
present amb ple coneixement de tots els licitadors que puguin estar interessats, fent la
corresponent publicitat de la diligència en el Perfil del Contractant on es troben tots els
documents.
Vist l'article 136 LCSP respecte a la possibilitat d'ampliar els terminis de presentació d'ofertes
en casos de modificacions substancials, es considera convenient ampliar el termini de
presentació d’ofertes pel termini que s’especifica al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de
l’Escala, a fi que tots els interessants en aquesta licitació en tinguin coneixement.
Per l'exposat, d’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques, aquest Ajuntament d’ofici procedeix a la
rectificació del mateix, deixant constància a l’expedient i informant als interessats en el mateix
als efectes oportuns.

L'Escala, a data de signatura electrònica.

Agustí García Andrés
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El Secretari,
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