ÀREA DE SERVEIS A LA CIUTADANIA

INFORME REFERENT A LA CORRECCIÓ DE L’ERROR DETECTAT EN EL PLEC
DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE
SUBMINISTRAMENT CONSISTENT EN L’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE
COMPRA DE GRUPS ELECTRÒGENS I ELEMENTS AUXILIARS PER DONAR
SERVEI ALS ACTES QUE ES REALITZARAN EN EL MUNICIPI DE VILADECANS.

Atès que en data 30 d’abril de 2019, es van aprovar els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques, així com la iniciació i tramitació
de l’expedient administratiu de contractació per a l’adjudicació del contracte
administratiu de subministrament consistent en l’arrendament sense opció de
compra de grups electrògens i elements auxiliars, així com el subministrament
de combustible per a generació d'energia elèctrica en baixa tensió per donar
servei als actes que es realitzaran en el municipi de Viladecans.
Atès que la convocatòria del procediment obert es va publicar en data 7 de maig 2019
al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Viladecans i actualment es troba en fase de
presentació d’ofertes.
Atesa la consulta realitzada per part d’una empresa licitadora en la qual es posa de
manifest un possible error a la pàgina 8 del plec de prescripcions tècniques,
concretament en l’apartat 7, punt 3 “Acte tipus 3: Pessebre Vivent”, del lot 2 del
contracte.
Atès que en l’anàlisi i valoració de la consulta realitzada per aquesta empresa hem
detectat l’existència d’un error material en la descripció que apareix en l’esmentat
apartat.
Per aquest motiu, es considera l’obligació d’informar i especificar detalladament la
correcció del mateix, i que per tant,
On diu:

“Acte Tipus 3:
Pessebre Vivent – (desembre)
- 1 grup electrogen de 45 KVA (36 kw), insonoritzats i homologats segons normativa
CE amb les següents característiques.
o 25 metres d’escomesa
o 1 Quadre de Distribució
o 1 Bífid de 63 A a 2x32 A
o 4 caixes de 6 shuckos
o 6 trams de 25 metres d’escomesa
- Ubicació: Parc de Can Ginestar
- Dies d’ús: 4
- Hores de funcionament total: 24 hores “
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Ha de dir:

“Acte Tipus 3:
Pessebre Vivent – (desembre)
- 1 grup electrogen de 45 KVA (36 kw), insonoritzats i homologats segons normativa
CE amb les següents característiques (Amb dues sortides CETAC de 32 A )
o 25 metres d’escomesa
o 1 Quadre de Distribució
o 4 caixes de 6 shuckos
o 6 trams de 25 metres d’escomesa
- Ubicació: Parc de Can Ginestar
- Dies d’ús: 4
- Hores de funcionament total: 24 hores”
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