SUBSANACIÓ ERRORS MATERIALS DE TRANSCRIPCIÓ EN L’APARTAT a) DE LA
CLÀUSULA 11.5 DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES DE L’EXPEDIENT
2017-000190 PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE REALITZACIÓ
D’ENQUESTES PER A LA REALITZACIÓ D’ESTUDIS D’OPINIÓ D’INTERÈS PEL
SERVEI CATALÀ DE LA SALUT (PLAENSA I BARÒMETRE SANITARI) PER A
SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES, SA

En relació a l’apartat a) de la clàusula 11.5 del Plec de clàusules administratives de
l’expedient 2017-000190 per a la contractació del servei d’enquestes per a la realització
d’estudis d’opinió d’interès pel Servei Català de la Salut (Plaensa i Barometre Sanitari),
s’ha detectat un error de transcripció, respecte la declaració acreditativa del compliment
dels requisits previs, en què la numeració dels annexos referits no s’adequa a allò
publicat, ni a allò establert correctament a l’apartat L del Quadre de Característiques;
error que escau esmenar, en el sentit següent:
Apartat a de la clàusula 11.5 del Plec de clàusules administratives:
Allà on diu:
11.5 Contingut dels sobres
CONTINGUT DEL SOBRE 1 (Tancat): DOCUMENTACIÓ GENERAL
a) Declaració acreditativa del compliment dels requisits previs
Les empreses licitadores han de presentar bé el Document europeu únic de
contractació(DEUC), o bé una declaració responsable d’acord amb el model que
s’adjunta com a annex 4 d’aquest plec, mitjançant el qual declaren la seva capacitat i la
seva solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, de conformitat amb els
requisits mínims exigits en les clàusules novena i desena d’aquest plec; que no es troben
incurses en cap prohibició de contractar o, si es troben, que han adoptat les mesures per
demostrar la seva fiabilitat; i que es troben al corrent del compliment de les obligacions
tributaries i amb la Seguretat Social, així com que compleixen amb la resta de requisits
que s’estableixen en aquest plec.
Ha de dir:
11.5 Contingut dels sobres
CONTINGUT DEL SOBRE 1 (Tancat): DOCUMENTACIÓ GENERAL
a) Declaració acreditativa del compliment dels requisits previs
Les empreses licitadores han de presentar bé el Document europeu únic de contractació
(DEUC), annex 3, o bé una declaració responsable d’acord amb el model que s’adjunta
com a annex 2 d’aquest plec, mitjançant el qual declaren la seva capacitat i la seva
solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, de conformitat amb els requisits
mínims exigits en les clàusules novena i desena d’aquest plec; que no es troben incurses
en cap prohibició de contractar o, si es troben, que han adoptat les mesures per
demostrar la seva fiabilitat; i que es troben al corrent del compliment de les obligacions
tributaries i amb la Seguretat Social, així com que compleixen amb la resta de requisits
que s’estableixen en aquest plec.
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