Núm. exp.: 21/2021 de Licitacions administratives

Informe tècnic
Relació de fets
1. En data 02 de setembre de 2021 es va emetre informe tècnic de necessitats i justificació
d’insuficiència de mitjans, proposant l'inici del procediment de licitació per la contractació de
l’execució de les obres per adequar als baixos i soterrani de Cal Ganxó, definit al Projecte
d’adequació d’enoteca als baixos i soterrani de Cal Ganxó, a Palafrugell, aprovat per la Junta de
govern local el 8 de juliol de 2021, amb la redacció dels plecs de clàusules administratives
particulars.
2. En data 03 de setembre de 2021 per Resolució d’Alcaldia núm. 1603/2021, es va incoar
l’expedient de licitació núm. 21/2021.
3. Advertit error material de transcripció en l’informe tècnic emès el 02 de setembre en relació a
l’exigència de classificació dels licitadors.
Fonaments de dret
Exigència de classificació. Article 77.1 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del
sector públic.
Rectificació d’errors. Article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, en el sentit que les administracions públiques podran
rectificar, en qualsevol moment, d’ofici, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els
seus actes.
S’informa
Que es procedeix a rectificar l’error de transcripció material de l’apartat relatiu a la classificació de
l’informe tècnic emès en data 02 de setembre de 2021, en el següent sentit:
On diu:
Classificació empresarial: No s’exigeix d’acord amb l’article 77.1.a) de la LCSP. No obstant això, la
classificació en el grup i subgrup que s’especifica per l’objecte d’aquest obra permet acreditar la
solvència econòmica i financera enlloc dels requisits de solvència exigits en el següent apartat:
Ha de dir:
Classificació empresarial: d’acord amb l’article 77.1.a) de la LCSP per els contractes d’obra amb
un valor estimat superior a 500.000,00€ serà requisit indispensable que l’empresari es trobi
degudament classificat com contractista d’obres dels poders adjudicadors. Amb aquesta
classificació queda acreditada la solvència econòmica i financera així com la solvència tècnica i
professional. La classificació en el grup i subgrup exigit per l’objecte d’aquest obra és la següent:

Palafrugell, en la data de la signatura electrònica.
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