INFORME JURÍDIC:
CORRECCIÓ DE CERTS PUNTS DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DEL LOT 1 DEL CONTRACTE
DE SUBMINISTRAMENT SUTURES MECÀNIQUES AMB DESTÍ A LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ
SANITÀRIA DE L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU
Expedient OBE 18/243

EXP.- OBE 18/243

PRIMER.- Antecedents
I.- En data 30 de juliol de 2018 es va publicar en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la
Generalitat (en endavant, la Plataforma) l’anunci corresponent a aquesta licitació.
II.- La present licitació es compon d’un total de 27 articles, que engloben 61.377 unitats de consum
aproximat i que està agrupada en 7 Lots (Veure descripció al Plec de Prescripcions Tècniques). L’objecte
del present informe jurídic és el Lot 1, el qual s’estructura –segons la distribució d’articles i lots– així:

III.- En data 3 d’agost de 2018, el tècnic competent comunica la necessitat de modificar la documentació
relativa al Lot 1 del present contracte. En concret, es proposa la correcció de la descripció de determinats
articles que apareixen al PPT, sense que això suposi una modificació del pressupost base de licitació.
Vist això, s’emet el present informe jurídic per a analitzar la correcció proposada.
SEGON.- Fonaments tècnics-jurídics
Per tal d’evacuar satisfactòriament la sol·licitud caldrà analitzar, en primer terme, quin és l’abast de la
correcció a nivell tècnic (I) i, en segon terme, analitzar la possibilitat de corregir la documentació
administrativa i les conseqüències jurídiques que se’n deriven (II).
I.- Abast tècnic de la correcció
El tècnic posa de relleu la necessitat de corregir la descripció de determinats articles que componen el Lot
1 del present contracte.

En particular, la correcció consisteix en el següent:
Al PPT, on hi deia:
CODI

MATERIAL

9999999.12
9999999
9999999.1

Sistema elèctric per
tallar i grapar el teixit
simultàniament

DESCRIPCIÓ
Sistema elèctric per tallar i grapar el teixit simultàniament. Per la
transecció, resecció i/o creació d’anastomosis.
Línia de grapat: 30, 45 mm i 60mm.

Ha de dir:
CODI

MATERIAL

9999999.12
9999999
9999999.1

Sistemes elèctrics per
tallar i grapar el teixit
simultàniament

DESCRIPCIÓ
Sistemes elèctrics per tallar i grapar el teixit simultàniament. Per la
transecció, resecció i/o creació d’anastomosis.
Línia de grapat: De 30 a 35mm, 45 mm i 60mm.

Al PPT, on hi deia:
999999.13
999999.8
999999.9

Càrrega per teixit
vascular / fi.
30, 45 i 60 mm

Càrrega per teixit vascular/fi
Longitud línia de grapes: 30, 45 i 60mm.
Identificació per codis de colors per els diferents tipus de teixit.

Càrrega per teixit
vascular / fi.
De 30 a 35 , 45 i 60 mm

Càrrega per teixit vascular/fi
Longitud línia de grapes: De 30 a 35, 45 i 60mm.
Identificació per codis de colors per els diferents tipus de teixit.

Ha de dir:
999999.13
999999.8
999999.9

Al PPT, on hi deia:
999999.10
999999.11

Càrrega amb punta
corbada.
30 i 45 mm

Càrrega per cirurgia toràcica i bariàtrica.
Longitud línia de grapes: 30 i 45mm.
Identificació per codis de colors per els diferents tipus de teixit.

Càrrega amb punta
corbada.
De 30 a 45 mm

Càrrega per cirurgia toràcica i bariàtrica.
Longitud línia de grapes: De 30 a 45mm.
Identificació per codis de colors per els diferents tipus de teixit.

Ha de dir:
999999.10

Aquesta correcció del PPT comporta també la necessitat de modificar els annexes d’emplenament de les
ofertes i la distribució d’articles i Lots. A més, la correcció –al ser purament formal– no implica ni un
sobrecost ni una minva del pressupost base de licitació.
II.- Implicacions jurídiques de la correcció
En el cas que ens ocupa resulta d’especial transcendència el fet que el període de presentació d’ofertes
encara no s’ha exhaurit; altrament seria d’aplicació el que considera el TACRC en la seva Resolució
281/2015 i segons la qual, un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes, els Plecs només poden
modificar-se a través de tres vies: la rectificació d’errors materials, de fet o aritmètics, la revisió d’ofici
d’actes nuls de ple dret i la declaració de lesivitat dels actes anul·lables.

En aquest cas però, i al no haver-se exhaurit el termini de presentació d’ofertes, resulta d’aplicació el que
s’estableix a les Resolucions del TACRC 30/2014 i 245/2016. A la Resolució 30/2014, el TACRC afirma:
“en aras de los principios de economía procedimental y de celeridad, nada impide acordar una
rectificación de los pliegos y dar publicidad a dicha modificación con nuevos anuncios en los que
se establezcan nuevos plazos para la presentación de proposiciones y la correlativa modificación
de las fechas de apertura pública de las ofertas. Dicha actuación resulta plenamente garantista con los
derechos de los licitadores y consigue un resultado idéntico al que se habría alcanzado con la anulación
del procedimiento y la iniciación de otro posterior”.

En sintonia amb l’anterior, a la Resolució 245/2016 el TACRC indica que “no parece que deba existir
obstáculo para que, advertida la necesidad de introducir una variación en los pliegos, por error (incluso de
carácter no propiamente material, sino de concepto), incongruencia de los mismos u otra circunstancia
análoga, pueda modificarse o subsanarse su contenido si con ello no se producen efectos desfavorables
para ningún licitador ni se vulneran los principios rectores de la contratación, muy especialmente los de
igualdad y concurrencia. No parece razonable ni proporcionado que en tales supuestos, en los que en
muchas ocasiones en realidad no nos encontraremos ante un vicio que afecte a la validez del acto, deba
exigirse el rigor de un procedimiento de revisión de oficio de los pliegos, ni tampoco que haya de
procederse en todo caso a desistir del procedimiento para iniciar formalmente una nueva licitación, con el
consiguiente perjuicio para los intereses públicos que derivaría del retraso que ello provocaría en la
tramitación, siendo así que puede corregirse la situación planteada sin menoscabo de los intereses
de los potenciales licitadores abriendo un nuevo plazo de presentación de ofertas tras la
modificación del pliego”.

Per aquesta raó, i a sensu contrario, el desistiment que preveu l’article 152 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP) exigeix que per a desistir del
procediment de licitació ha de concórrer una infracció “no esmenable” de les normes de preparació del
contracte.

En aquest sentit l’article 75 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (en endavant, RGLCAP) estableix que
“cualquier aclaración o rectificación de los anuncios de contratos será a cargo del órgano de contratación
y se hará pública en igual forma que éstos, debiendo computarse, en su caso, a partir del nuevo anuncio,
el plazo establecido para la presentación de proposiciones”.

També cal ressaltar que l’òrgan de contractació gaudeix d’una potestat discrecional per a configurar
l’objecte del contracte i les condicions de la contractació de la forma que estimi més adequada per als
interessos públics (TACRC, Res. 245/2016).

La correcció que es projecta resulta de la necessitat d’adaptar la descripció dels productes que es volen
adquirir als que existeixen actualment en el mercat. En efecte, l’actual configuració dels articles a
subministrar pot restringir la competència ja que exigeix unes mides molt concretes que no tots els
operadors ofereixen. Per tal d’afavorir la competència, i aconseguir una millor oferta per a la FGS, és
necessari que les longituds vinguin detallades no segons unes mides úniques i excloents sinó segons uns

segments admesos. Si l’oferta entra dins d’aquests segments, les necessitats que la FGS pretén cobrir
amb aquesta contractació es trobaran igualment satisfetes.

Aquesta correcció entronca doncs directament amb l’objecte de la LCSP definit al seu article primer: “la
salvaguarda de la lliure competència i la selecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa”.

Per tant, per tal de garantir els drets de tercers i la correcta aplicació de la doctrina ja citada caldrà, per a
procedir a la correcció de la documentació, seguir els següents tràmits:

-

Publicar un anunci on s’hi detallin totes les correccions, en aquest cas a la Plataforma i al DOUE
(donat el caràcter harmonitzat de la contractació).

-

Publicar l’ampliació del termini de presentació de les ofertes i atorgar de nou els 30 dies que
exigeix l’article 156 de la LCSP a comptar des de la data d’enviament de l’anunci de correcció a
l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea.

-

Publicar la modificació de la data d’obertura del sobre B d’acord amb el nou termini de
presentació d’ofertes.

-

Advertir, si escau, als licitadors que ja han dipositat les seves ofertes, la possibilitat de retirar-les,
dintre del termini d’ampliació de presentació d’ofertes.

TERCER.- Competència
Tal i com resulta del propi article 124 de la LCSP, l’òrgan competent per a aprovar el Plec de
prescripcions tècniques particulars és l’òrgan de contractació i, per tant, aquest serà també l’òrgan
competent per a aprovar la correcció objecte del present Informe, és a dir, el Director Gerent de la
Fundació.
QUART.- Conclusions
La doctrina i la normativa aplicable permeten la possibilitat de corregir els plecs de la licitació,
especialment en el cas de no haver-se esgotat el termini de presentació d’ofertes. Per a procedir a
l’esmentada correcció caldrà seguir les següents formalitats:
-

Adaptar la documentació a la modificació tècnica assenyalada en els punts anteriors.

-

Publicar un anunci on s’hi detallin totes les correccions, en aquest cas a la Plataforma i al DOUE
(donat el caràcter harmonitzat de la contractació).

-

Publicar l’ampliació del termini de presentació de les ofertes i atorgar de nou els 30 dies que
exigeix l’article 156 de la LCSP a comptar des de la data d’enviament de l’anunci de correcció a
l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea. I advertir, si escau, als licitadors que hagin dipositat
les seves ofertes, la possibilitat de retirar-les dintre del termini d’ampliació d’ofertes.

-

Publicar la modificació de la data d’obertura del sobre B d’acord amb el nou termini de
presentació d’ofertes.

Vistes les consideracions anteriors es proposa a la Mesa de Contractació l’adopció el següent acord, per
tal que, si així ho estima convenient, l’elevi a l’Òrgan de contractació;
PRIMER.- APROVAR la correcció de la documentació relativa al Lot 1 del contracte de subministrament
de sutures mecàniques amb destí a la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau (Exp. OBE 18/243) d’acord amb l’Informe tècnic-jurídic que consta incorporat a l’expedient de
contractació i segons el següent;

-

Adaptar la documentació que regeix la licitació de l’expedient OBE18/243, a les modificacions
tècniques indicades en l’informe tècnic-jurídic, que motiva el present acord

-

Publicar un anunci on s’hi detallin totes les correccions al Perfil del Contractant i al DOUE

-

Publicar l’ampliació del termini de presentació de les ofertes i atorgar de nou els 30 dies que
exigeix l’article 156 de la LCSP a comptar des de la data d’enviament de l’anunci de correcció a
l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea. I advertir, si escau, als licitadors que hagin dipositat
les seves ofertes, la possibilitat de retirar-les dintre del termini d’ampliació d’ofertes.

-

Publicar la modificació de la data d’obertura del sobre B d’acord amb el nou termini de
presentació d’ofertes.

SEGON.- HABILITAR a la Unitat de Contractació a fer les modificacions així com les publicacions i
actuacions necessàries per a prosseguir amb la licitació corregida.

Barcelona,
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Vist-i-plau
Dr. Albert Salazar i Soler
Director Gerent de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

