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ASSUMPTE: RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT
Vista la documentació de l’expedient, i els plecs de clàusules i de prescripcions tècniques
per a la contractació de la segona compra de mobiliari general per a les dependències de
les noves instal·lacions del Centre MQ Reus. (expedient 20190524).
Vistos els informes favorables amb data 16.07.2020 (de supervisió i control jurídic de la
Secretaria de l’Ajuntament de Reus i de la Intervenció de l’Ajuntament de Reus), emesos
amb caràcter previ a la publicació de la licitació expedient 20190445, segons la Instrucció
de Secretaria i Intervenció en matèria de contractació pública de data 26.03.2013, de
supervisió i control jurídic en matèria de contractació pública de les societats Municipals.
Que considerant les observacions que s’hi assenyalen, s’han adaptat els següents
documents: Informe de necessitats; plec de clàusules i els seus annexos afectats.

CENTRE M Q REUS, SA Societat Unipersonal: RM Tarragona, tom 1.420, foli 83, full T-17.206, - CIF A-43 544 733

Per tot l’anterior, i declarada justificada la necessitat i la conveniència de les prestacions objecte
del contracte, com a òrgan de contractació, RESOLC:
Primer.- Aprovar la documentació de l’expedient, i els Plecs de clàusules i de
prescripcions tècniques per a la contractació de la compra de mobiliari, equipament clínic
i aparells mèdics, per a les dependències de les noves instal·lacions del Centre MQ
Reus (expedient 20190524).
Segon.- Aprovar l’acord de convocatòria de l’expedient de contractació de la contractació
de la compra de mobiliari, equipament clínic i aparells mèdics per a les dependències de
les noves instal·lacions del Centre MQ Reus (expedient 20190524), pel tràmit d’urgència,
motiu pel qual s’indiquen a continuació els terminis que consten en el plec de clàusules i
que es modifiquen en virtut de l’article 119 LCSP:
1. Clàusula 11.2. El termini de 30 dies naturals de les empreses licitadores per
presentar la documentació, es redueix al termini màxim de 15 dies naturals,
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació dels
contractes al perfil de contractant de l’entitat CENTRE MQ REUS, SA, allotjat a
la Plataforma de Serveis de Contractació de la Generalitat de Catalunya, a
l’enllaç que s’ha assenyalat en aquest plec.
2. Clàusula 11.7 El termini de tres dies que disposa l’òrgan de contractació per facilitar
informació addicional i demés documentació addicional sol·licitada per les persones
interessades en el procediment de licitació, es redueix a dos dies abans de què
finalitzi el termini fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l'hagin demanat
almenys tres dies abans del transcurs del termini de presentació de les
proposicions.
3. Clàusula 12.3 El termini de tres dies naturals de la Mesa de contractació per
comunicar l’esmena de defectes observats en la qualificació de la documentació
continguda al sobre A, es redueix al termini de dos dies naturals.
Així mateix, d’acord amb l’article 95 de la LCSP la Mesa podrà sol·licitar a les
empreses licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i
documents presentats o requerir-les perquè en presentin de complementaris, les
C/ d’Antoni Gaudí, 26
43203 Reus
Tel. 977 010 800 - Fax 977 317 399
www.grupsagessa.cat

LA NOSTRA MISSIÓ: oferir un servei de qualitat als clients, dotant els
professionals dels millors recursos disponibles i establint sinergies amb altres
centres sanitaris per tal de contribuir a la millora de la salut de les nostres
comarques.
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quals, de conformitat amb l’article 22 del RGLCAP. El termini de cinc dies
naturals del que disposen a tal efecte es redueix a tres dies naturals, sense que
puguin presentar-se després de declarades admeses les ofertes.
4. Clàusula 13.2. El termini de vint dies per obrir les proposicions, es redueix a deu
dies a comptar des de la data de finalització del termini per presentar-les.
Així mateix, d’acord amb l’article 27 del Reial Decret 817/2009, el termini de 7
dies per la celebració de l’acte d’obertura del Sobre B es redueix a 4 dies, a
comptar des de l’acte d’obertura del sobre A.
5. Clàusula 13.4 El termini de 10 dies naturals per presentar la informació i els
documents que siguin pertinents a tal efecte, es redueix a 5 dies naturals des
de la recepció de la sol·licitud.
6. Clàusula 14.2 El termini de 10 dies hàbils que disposa l’empresa licitadora que
hagi presentat la millor oferta per a la presentació de la documentació
justificativa, es redueix al termini màxim de 5 dies hàbils, a comptar des del
següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació
justificativa a què es fa esment a continuació.
7. Clàusula 14.3 Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la
millor oferta la documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que
en la documentació presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, el
termini de 3 dies hàbils en el que s’ha de comunicar a les empreses afectades
perquè els corregeixin o esmenin, es redueix a 2 dies hàbils.
8. Clàusula 17.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula
quinzena, el termini de cinc dies hàbils que disposa l’òrgan de contractació per
acordar l’adjudicació del contracte a l’empresa o les empreses proposades com
a adjudicatàries, es redueix al termini de tres dies hàbils següents a la recepció
de dita documentació.
9. Clàusula 17.2 El termini de 15 dies per la publicació de la notificació electrònica a
través d’E-NOTUM a les empreses licitadores de la resolució d’adjudicació del
contracte, es redueix al termini màxim de 8 dies, indicant el termini en què
s’haurà de procedir a la formalització del contracte.

Reus, 17 de juliol de 2020
Òscar Subirats Torrebadell
Apoderat general
CENTRE MQ REUS, SA
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