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Hisenda i Recursos Generals
Servei d'aprovisionaments, contractació i patrimoni.
Exp. BM 0247/2018

DECRET
Atès que per Decret del Regidor Regidor delegat de l'Àrea d'Hisenda i Recursos
Generals número 2019008714, de data 16 de maig de 2019, es va aprovar el plec de
clàusules administratives particulars i tècniques que ha de regir la contractació,
mitjançant procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada i tràmit ordinari,
de l'adquisició d'emissores portàtils digitals Tetra i els seus carregadors, per al Servei de
la Guàrdia Urbana de Reus, connectades a la xarxa Rescat de la Generalitat de
Catalunya, així com el manteniment d'aquests equips durant 4 anys.
Atès que amb anterioritat a la publicació de l’anunci de licitació al perfil del contractant,
s’ha emès en data 21 de maig de 2019 informe per part del Sotsinspector de la
Guàrdia Urbana el qual posa de manifest la necessitat de rectificar determinats
paràgrafs del plec de prescripcions tècniques al no ser compatible el seu redactat amb
el sistema actual de presentació d'ofertes per mitjans telemàtics, motiu pel qual el text
d'aquests paràgrafs ha de ser el que es detalla a continuació:
On diu:

«Els licitadors hauran de presentar complimentada la graella que s'adjunta a
continuació juntament amb la documentació justificativa de les prestacions i
característiques dels equips oferts, que inclourà fotografies, mostres i certificacions.
Aquesta documentació s'ha d'incloure al sobre B.
Per verificar la qualitat i característiques dels equips, els licitadors, en el moment de
presentació de les pliques, haurà d’entregar junt amb l’oferta tècnica una mostra de
cada un dels elements proveïts programats i operatius a la xarxa RESCAT (excepte les
pantalles que pot ser substituït per catàleg). Amb posterioritat, dins de la fase de
valoració de les ofertes, el licitador haurà de fer una demo multimèdia del programari i
del funcionament.
Quedaran exclosos de la valoració aquelles ofertes que no acompleixin amb les
especificacions que es demanen al Plec o no presentin la documentació i els equips
sol·licitats.»
Ha de dir:

«Els licitadors hauran de presentar complimentada la graella que s'adjunta com Annex
Tècnic 2, juntament amb la documentació justificativa de les prestacions i
característiques dels equips oferts. Aquesta documentació s'ha d'incloure al sobre B. La
no presentació d'questa graella complimentada en tots els seus apartats, o de la
documentació justificativa, comportarà l'exclusió del licitador.
Per verificar la qualitat i característiques dels equips, els licitadors, dins del termini de
presentació de les pliques, haurà trametre al Servei d'Aprovisionament Contractació i
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Patrimoni de l'Ajuntament de Reus una mostra de cada un dels elements proveïts
programats i operatius a la xarxa RESCAT, els quals s'hauran de lliurar en embalatge
tancat identificant a l'exterior el nom del licitador i la referència de la licitació.
Quedaran exclosos de la licitació aquelles ofertes que no acompleixin amb les
especificacions que es demanen al Plec o no presentin la documentació i els equips
sol·licitats.«
Pel mateix motiu, a l'Annex Tècnic 1, on diu:

«CMOS2 El licitador, en el moment de presentació de les pliques, haurà d'entregar junt
amb l'oferta tècnica una mostra de cada un dels elements proveïts»
Ha de dir:
«CMOS2 El licitador, dins del termini de presentació de les pliques, haurà de trametre
al Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni de l'Ajuntament de Reus, una
mostra de cada un dels elements proveïts programats i operatius a la xarxa RESCAT, els
quals s'hauran de lliurar en embatatge tancat identificant a l'exterior el nom del
licitador i la referència de la licitació.»
Així mateix a l’informe es posa de manifest que al plec de prescripcions tècniques cal
afegir una graella com a Annex Tècnic 2, la qual hauran de complimentar els licitadors,
juntament amb la documentació justificativa de les prestacions i característiques dels
equips oferts.
Vist que l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, disposa que les administracions públiques
poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
En conseqüència i en ús de les facultats que em confereix la disposició addicional
segona, apartat primer de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic,
HE RESOLT:
RECTIFICAR els errors advertits en l'Annex 7 (plec de prescripcions tècniques) del plec
de clàusules administratives particulars i tècniques de la licitació per l'adquisició
d'emissores portàtils digitals Tetra i els seus carregadors, per al Servei de la Guàrdia
Urbana de Reus, connectades a la xarxa Rescat de la Generalitat de Catalunya, així com
el manteniment d'aquests equips durant 4 anys, en el sentit que consta en la part
expositiva d'aquest Decret.
Ho mana i signa el regidor delegat de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Generals en virtut de
les competències delegades per Decret de l'Alcaldia núm. 2016002499 de data 3 de
març de 2016 (BOPT núm. 47 de data 9 de març de 2016), a la ciutat de Reus, el dia
que consta en la diligència de registre.
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El regidor delegat de l'Àrea d'Hisenda i El Secretari
Recursos Generals
Joaquim Enrech Garola

Jaume Renyer Alimbau

Aquest document és còpia autèntica del decret número 2019009161 de data 23 de maig de
2019 de conformitat amb l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
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