Expedient núm. OB102000SO2021031

RESOLUCIÓ NÚM. /2021
FETS
Primer. Que per Resolució núm. 0731/2021, de data 25 de maig de 2021 es va
autoritzar la celebració del contracte de les obres d’instal·lació de 6 plantes
solars fotovoltaiques al Campus Diagonal Nord, Campus Diagonal Sud,
Campus Vilanova i Geltrú, Campus Terrassa i Campus Manresa de la
Universitat Politècnica de Catalunya, per procediment obert simplificat, amb
l'aprovació de la despesa i del Plec de clàusules administratives particulars i el
de prescripcions tècniques per les quals es regiria la contractació.
Prèviament, l’esmentat plec de clàusules administratives particulars havia estat
informat favorablement, en compliment al que regula l'article 122 de la Llei
9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Segon. Que s’ha inclòs per error en el Plec de clàusules administratives, a
l’apartat L. Documentació referent als criteris sotmesos a un judici de valor
del sobre 1, en els punts 4 i 5, el següent contingut:
“(...) 4. La documentació es presentarà en format enquadernat (sistema lliure)
en un únic volum i tots els fulls hauran de ser mida DIN A4. El pla de treball
es pot presentar en DIN A3.
5.S’adjuntarà un llapis òptic que haurà de contenir en format digital (PDF),
no sotmès a compressió, la documentació presentada en paper, només la
relativa al sobre B. I així mateix, aquest llapis de memòria s’ha de presentar a
l’interior del sobre B. En cas de disparitat entre la documentació presentada
en format digital en relació amb el contingut en paper, el que es valorarà serà
la documentació presentada en paper (...)”.
Aquesta informació no és correcta, ja que la proposicions per prendre part en
aquesta contractació s'han de presentar exclusivament en format electrònic a
través de la plataforma de licitació electrònica Vortal, tal com s'indica a la
primera pàgina i a l'apartat 10. Presentació de documentació i de proposicions
pàgina del Plec de clàusules administratives de la licitació.

Tercer. Que s’ha inclòs per error a l’apartat L. Documentació referent als
criteris sotmesos a un judici de valor del sobre 1, del Plec de clàusules
administratives continguts que s’han d’incloure en el sobre 2 (criteris
avaluables de forma automàtica) i són els següents:
“(...) 4. Fitxes tècniques dels mòduls proposats.
5.Certificat de garantia de producció (rendiment).
6.Certificat de garantia de fabricació dels mòduls (...)”.
Aquests documents no s’ha de presentar en el sobre 1 (documentació referent a
criteris sotmesos a un judici de valor) ja que podria aportar informació a
valorar segons ponderació automàtica i per tant, s’ha d’incloure en el sobre 2
(documentació de l’oferta sotmesos a criteris automàtics)
.
FONAMENTS DE DRET
-IAtès 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, així mateix, rectificar en qualsevol
moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes.
-IIAtesa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i les
facultats, que com a òrgan de contractació, m’atorga l’article 173 dels Estatuts
de la Universitat Politècnica de Catalunya, aprovats mitjançant l’Acord
GOV/43/2012, pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts de la UPC i es
disposa la publicació del seu text íntegre (publicat en el DOGC núm. 6140, d’1
de juny de 2012; correcció de dades, DOGC núm. 6257, de 20 de novembre
2012).
Per tot això,
HE RESOLT,
1. Modificar el plec de clàusules administratives, de conformitat amb l’indicat
als fets segon i tercer de la present resolució

2. Publicar i comunicar als licitadors aquesta resolució als efectes de l’establert
a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i del recurs
que s’esmenta a continuació.
Aquesta resolució és definitiva i esgota la via administrativa, i pot ser
impugnada mitjançant la interposició d’un recurs contenciós administratiu, en
el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la notificació, davant
el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, sense perjudici de la
possibilitat d’interposar potestativament recurs de reposició davant l’òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la
notificació.
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