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Núm. de Decret i Data:
2021PRES000246 15/04/2021

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA
En relació a la licitació del contracte següent:
Tipus de contracte: Subministrament
Objecte del contracte: L’objecte del present contracte és el subministrament d’una
màquina escombradora-aspiradora automòbil de segona mà, pel servei de neteja
viària.
Procediment de contractació: obert

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 34144431-8 Barrederas-aspiradoras Automóviles.
Valor estimat del contracte: 127.000 €, IVA exclòs.
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 127.000€

IVA%: 21

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 153.670€
Durada del contracte: fins lliurament dels vehicles
Vist que en el Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de
Presidència de data 18 de març de 2021 s’hi ha detectat el següent error esmenable i
que no afecta el curs de la licitació, el qual cal esmenar:
La clàusula 1.20 anomenada “formalització del contracte” diu que el contracte no és
susceptible de recurs especial, i al tractar-se d’una contracte amb valor estimat
superior a 100.000€ sí que hi cap el recurs especial en matèria de contractació.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb l'establert als articles 10, 12 i 14 dels Estatuts de la Mancomunitat la
Plana,
RESOLC

MANCOMUNITAT LA PLANA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

PRIMER.- Aprovar l’esmena de l’error detectat en el Plec de clàusules administratives
particulars de la contractació del subministrament d’una màquina escombradoraaspiradora automòbil de segona mà, pel servei de neteja viària, aprovat per resolució
de Presidència de data 18 de març de 2021, en el sentit següent.
Es modifica el redactat de la clàusula 1.20 que queda com segueix:
“1.20) Formalització del contracte
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP.
En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització no es
produirà abans del transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la notificació
de l’adjudicació.
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Una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior, l’adjudicatari
s’obliga a formalitzar-lo mitjançant document administratiu quan sigui requerit i, en
qualsevol cas, en un termini màxim de 5 dies naturals a comptar de l’endemà de la
recepció del requeriment.
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà
d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte.”
SEGON.- Publicar l’esmena aprovada en el perfil de contractant.
Així ho mana i ho signa el President, Sr. Ferran Teixidó Turner.

