CORRECCIÓ D’ERRADES
a l’anunci de l’Agència Catalana de l'Aigua (ACA) pel qual es fa pública la licitació d’un (1)
contracte d’obres EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU
D’OPTIMITZACIÓ DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DE MONISTROL DE MONTSERRAT. TM
DE MONISTROL DE MONTSERRAT (exp. CTN2100903)
Aquesta licitació es va publicar al perfil de contractant de l’Agència Catalana de l’Aigua el 30 de
desembre de 2021, on es feia constar que la presentació d’ofertes finalitza el 3 de febrer de 2022.
S’ha detectat un error material en el Plec de clàusules administratives particulars del contracte,
consistent en que en l’apartat de criteris d’adjudicació del quadre de característiques es fa constar
que es valorarà l’experiència en obres en estacions de tractament d’aigües, enlloc del que
proposava l’àrea promotora de la contractació que era l’experiència en xarxes d’abastament i
sanejament.
Advertit l’error material en el plec, i, resultant ser un error clar, apreciable amb la simple lectura
de la proposta de contractació de l’Àrea promotora de la contractació, es per això que s’ha
redactat nou plec de clàusules administratives particulars esmenant l’error detectat en l’apartat
H del quadre de característiques, Criteris d’adjudicació del PCAP de manera que:
On diu:
“S’inclou la valoració de l’experiència del delegat/da d’obra mitjançant la valoració de la
seva experiència en el nombre d’obres similars on ha participat com a delegat/da o cap
d’obra per entendre que és un criteri qualitatiu relacionat amb l’objecte del contracte pels
motius que s’exposen a continuació, entenent com a obres similars les obres d’estacions
de tractament d’aigües residuals d’un import mínim d’ 200.000,00 € (més IVA”).
Ha de dir:
“S’inclou la valoració de l’experiència del delegat/da d’obra mitjançant la valoració de la
seva experiència en el nombre d’obres similars on ha participat com a delegat/da o cap
d’obra per entendre que és un criteri qualitatiu relacionat amb l’objecte del contracte pels
motius que s’exposen a continuació, entenent com a obres similars les obres de xarxes
d'abastament i sanejament d’un import mínim de 200.000,00 € (més IVA)”.
Es procedeix a esmenar tant en la data de presentació d’ofertes com en la data d’obertura de les
ofertes en el procediment.
al punt 13, Presentació d’ofertes, apartat a), on diu
Data límit de presentació: 3 de febrer de 2022 a les 12:00:00 hores
ha de dir:
Data límit de presentació: 24 de febrer de 2022 a les 12:00:00 hores
al punt 14, Obertura de proposicions (SOBRE B) apartats c) i d), on diu
c) Data: 15 de febrer de 2022
d) Hora: 10:15 hores
ha de dir:
c) Data: 8 de març de 2022
d) Hora: 11:30 hores

