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ASSUMPTE: Resolució d’esmena del Plec de Prescripcions Tècniques de l’expedient de la contractació
del subministrament de cobertura quirúrgica d’un sòl ús en règim de dipòsit i la seva gestió, distribució,
emmagatzematge i reposició, per al bloc quirúrgic de l’Hospital Comarcal d’Amposta SAM, per
procediment obert harmonitzat i tràmit ordinari
Atès que, en data 23 de desembre de 2021, es va publicar l’anunci de licitació de l’expedient HCA
006/2021, relatiu a la contractació del subministrament de cobertura quirúrgica d’un sòl ús en règim de
dipòsit i la seva gestió, distribució, emmagatzematge i reposició, per al bloc quirúrgic de l’Hospital
Comarcal d’Amposta SAM, per procediment obert harmonitzat i tràmit ordinari, el qual estableix el
termini de presentació d’ofertes fins al dia 27 de gener de 2022, a les 14:00 hores.
Atès que, en data 5 de gener de 2022, s’ha rebut consulta d’una entitat licitadora a través de la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública, en relació a l’exigència en l’etiquetat dels productes
objecte de la present licitació, de la indicació “sense làtex”, establert a l’apartat 4.1 del Plec de
Prescripcions Tècniques, sol·licitant la seva eliminació vist que la normativa UNE-EN ISO 15223-1 no obliga
a reflectir aquesta indicació en els productes lliures de làtex com és el seu cas, el qual poden acreditar
mitjançant les seves fitxes tècniques.
Atès que, fruit d’aquesta consulta, i revisat per part dels nostres tècnics el que s’assenyala en la mateixa,
vist que la normativa esmentada efectivament no obliga a incloure la indicació “sense làtex” en l’etiquetat
dels productes, sinó que l’obligació ve determinada als productes que sí en porten aquest material, i amb
la voluntat d’aquest òrgan de contractació de no limitar la concurrència per aquest detall, vist que no
afecta a l’objecte del contracte, donat que l’absència de làtex s’ha d’acreditar igualment amb la fitxa
tècnica dels productes oferts.
FONAMENTS JURÍDICS
1. Atès que la normativa UNE-EN ISO 15223-1 té per objecte ajudar a protegir la salut pública per tal de
garantir un etiquetat efectiu i adequat, establint els requisits i la simbologia que s’ha d’utilitzar en
l’etiquetat dels productes sanitaris comercialitzats en l’àmbit internacional i que es defineixen en la
seva taula 1.
2. Atès que la taula 1 de la UNE-EN ISO 15223-1, exclusivament exigeix que en l’etiquetat de productes
amb làtex s’informi de la seva presència, però en cas contrari, no exigeix als fabricants i/o distribuïdors
que informin que els seus productes estan lliures de làtex.
3. Atès el que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, que estableix que les Administracions Públiques podran rectificar en
qualsevol moment d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents
en els seus actes.
4. Atès el que disposa l’article 136.2 de la LCSP, els òrgans de contractació deuran ampliar el termini inicial
de la presentació de les ofertes i sol·licituds de participació, en el cas que s’introdueixin modificacions
significatives en els plecs de contractació.
5. Atès el que disposa l’article 75 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, el qual estableix que
qualsevol aclariment o rectificació dels anuncis de contractes és a càrrec de l'òrgan de contractació i
s'ha de fer públic de la mateixa manera que aquests.
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Vist l’esmentat als antecedents i als fonaments jurídics de la present resolució, i donat que la correcció
d’aquesta característica de l’etiquetat no afecta a l’objecte del contracte, ni té repercussió al valor estimat del
contracte ni al pressupost base de licitació, es procedeix a esmenar l’error en l’apartat 4.1 del Plec de
Prescripcions Tècniques, i com a òrgan de contractació d’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM,
RESOLC
Primer. Esmenar l’apartat 4.1 del Plec de Prescripcions Tècniques de l’expedient HCA 006/2021, pels motius
exposats i a l’empara dels fonaments jurídics esmentats, en els següents termes:
ON DIU:
 “Etiquetat
En tots els productes haurà d’aparèixer al seu etiquetat, mínim, la següent informació:
-

Fabricant.
Marcat CE.
Nom del producte i/o referència comercial.
Mides
Dibuix del material que inclou el set (opcional)
Data caducitat : MES I ANY.
Número de lot identificatiu del fabricant i codi de barres
Data i mètode d’esterilització.
L’observació: “No es podrà utilitzar si el paquet està trencat” o bé una altre semblant.
Sense làtex”

HA DE DIR:
 “Etiquetat
En tots els productes haurà d’aparèixer al seu etiquetat, mínim, la següent informació:
-

Fabricant.
Marcat CE.
Nom del producte i/o referència comercial.
Mides
Dibuix del material que inclou el set (opcional)
Data caducitat : MES I ANY.
Número de lot identificatiu del fabricant i codi de barres
Data i mètode d’esterilització.
L’observació: “No es podrà utilitzar si el paquet està trencat” o bé una altre semblant.”

Tercer. Ampliar el termini de presentació d’ofertes en el mateix temps transcorregut des de la publicació
de l’anunci de licitació al Perfil del Contractant, fins la publicació de la present resolució al mateix lloc.
Quart. Publicar la present resolució així com els documents esmenats al Perfil del Contractant d’Hospital
Comarcal d’Amposta, SAM, així com fer les correccions oportunes a l’anunci de licitació publicat al Diari
Oficial de la Unió Europea (DOUE).
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Cinquè. Encomanar a l’àrea de contractació de l’Hospital Comarcal d’Amposta que realitzi els tràmits
pertinents per dur a terme els anteriors acords.

Amposta, signat digitalment, a data que consta en les signatures,

Sr. Adam Tomàs Roiget
Apoderat mancomunat d’HOSPITAL
COMARCAL D’AMPOSTA, SAM

Sra. Susanna Sancho Maigí
Apoderada mancomunada d’HOSPITAL
COMARCAL D’AMPOSTA, SAM
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