Informe favorable Assessoria Jurídica Servei Català de la Salut: 29.11.2021

Núm. de l’expedient: 19-CSA-2021

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
A.

Objecte

L’objecte és la contractació del subministrament d'una incubadora de transport per al Consorci Sanitari
de l’Anoia. Aquesta contractació compta amb el suport del Servei Català de la Salut en el marc
dels ajuts PERT.
Codis CPV: 33190000-8 Instruments i aparells mèdics diversos
Naturalesa jurídica del contracte: subministrament
Compra innovadora:

NO

Divisió en lots: NO
Justificació de les raons per les quals no es divideix l’objecte del contracte en lots, d’acord amb els articles
99 i 116 de la LCSP: L’objecte del contracte no es divideix en lots, fet que ve justificat per raons de la
naturalesa del propi objecte, aquest no permet la prestació de manera fraccionada en diversos lots, ja
que de ser així, suposaria una ineficiència en la prestació de la mateixa.
B.

Dades econòmiques

B1. Determinació del preu: El preu del contracte es determina d’acord amb allò previst, amb caràcter
general, a l’article 102 de la LCSP i específicament els articles 301 i 309 de la LCSP.

B2. Pressupost base de licitació:
B.2.1 El pressupost base de licitació es determina per preu a tant alçat que podran ser objecte de rebaixa
en l’oferta econòmica que presentin els licitadors
SI
B.2.2 El pressupost base de licitació es determina a tant alçat per un import de 36.300 € (IVA 21%
inclòs) i es desglossa d’acord amb allò establert en l’informe justificatiu de la necessitat de contractar.
B3.Valor estimat del contracte:
PRESSUPOST BASE DE
LICITACIÓ (sense iva)
IMPORT
MODIFICACIONS (sense
iva )
IMPORT PRÒRROGUES
(sense iva)

30.000 €
----

VALOR ESTIMAT
DEL CONTRACTE
(VEC) (sense IVA)

----

30.000 €

El mètode aplicat pel càlcul del valor estimat del contracte s’ha obtingut d’acord amb els criteris establerts
a l’article 101 de la LCSP. En concret i per la tramitació d’aquest contracte, el valor estimat del contracte
s’ha calculat tenint en compte els preus actuals del mercat, el volum dels contractes successius similars
adjudicats pel CSA, els costos derivats de l’aplicació de les normatives laborals vigents, en concret els
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costos laborals derivats dels convenis col·lectius d’aplicació i les despeses generals d’estructura i el
benefici industrial.
C.

Existència de crèdit

La contractació que es realitzi haurà de comptar amb la corresponent reserva de crèdit per atendre la
despesa que es generi durant la seva vigència.
C.1 Partida pressupostària: D/620.0001
C.2 Expedient d’abast plurianual:
NO
C.3 Despesa anticipada:
NO
C.4 Tipus facturació
Es facturarà pel total de l’import de l’equipament a partir de la signatura de l’Acta de recepció previ test
de comprovació.
D.

Durada del contracte

Data d’inici estimada: 15 de desembre de 2021
Termini de durada del contracte: 15 dies
Terminis Parcials:
NO
Possibilitat de pròrrogues i termini: NO
Ampliació d’acord amb l’article 195.2 de la LCSP
El contracte es podrà ampliar 2 mesos, quan per causes alienes al CSA, l’adjudicatari no pugui entregar
l’equipament objecte del contracte en el termini previst en l’apartat 4.1 del PPT.
E.

Variants

Admissió de variants:
NO
F.

Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
F.1 Procediment

Procediment: Obert

Tramitació:Ordinaria

Obert simplificat Abreujat art 159.6 de la LCSP
Contracte subjecte a regulació harmonitzada:
Accés a dades personals:

NO

Anunci previ

No

NO

Presentació d’ofertes mitjançant eina de sobre digital:

2

Informe favorable Assessoria Jurídica Servei Català de la Salut: 29.11.2021

Si
Subhasta electrònica:

No

Data màxima de presentació de propostes: La indicada al Perfil de contractant
F.2 Mostres
Procedeix lliurar MOSTRES:

NO

G. Garantia provisional
Procedeix constituir Garantia Provisional:
NO
H. Garantia Definitiva
Procedeix constituir Garantia Definitiva:
NO
I. Garantia Complementària
Procedeix constituir Garantia Complementària:
NO
J. Termini de garantia
Procedeix definir Termini de Garantia:
SI
Termini i moment d’inici del còmput: 2 (dos) anys, comptats a partir de la data de signatura de l'acta
de recepció de l’equipament.
K. Revisió de preus
Procedeix revisió de Preus: NO
L. Subcontractació i cessió
Procedeix la subcontractació:
SI
Procedeix la cessió:
SI
Els drets i obligacions dimanants del contracte poden ser cedits pel contractista a un tercer sempre que
les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat raó determinant de l'adjudicació de el
contracte, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat . Sense perjudici
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del que estableix l'apartat 2, lletra b) de l’art 214 de la LCSP, no es podrà autoritzar la cessió a un tercer
quan aquesta suposi una alteració substancial de les característiques del contractista si aquestes
constitueixen un element essencial del contracte.
M. Solvència econòmica i financera i tècnica
NO és obligatòria la inscripció en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el Registre Oficial
de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat o que figurin en una base de dades nacional d’un Estat
membre de la Unió Europea.
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA i SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL:
NO s’exigeix d’acord amb l’establert a l’article 159.6 de la LCSP.
N.

Criteris d’adjudicació

La valoració de les proposicions presentades pels licitadors es durà a terme d’acord amb els següents criteris
i puntuacions:
1. SOBRE ÚNIC.
1. PREU OFERTA ECONÒMICA: (fins a 34 punts)
Es valorarà el preu de l’oferta del subministrament d’acord amb la següent fórmula de valoració:

On:
Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
𝑂𝑂v = Oferta a valorar
𝑂𝑂m = Oferta millor (més econòmica)
𝐼𝐼l= Import de la licitació (sense IVA)
VP = Valor de ponderació: 1
P = Punts criteri econòmic:34
Les empreses que, en la seva oferta econòmica, superin el pressupost màxim de licitació i les
empreses que no presentin una oferta econòmica quedaran excloses de la licitació
2. ALTRES ASPECTES QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (fins a 66 punts):
a. Nivell sonor - Es valorarà amb major puntuació la proposta amb menor nivell de dB, i la resta
es valorarà segons la següent fórmula matemàtica:Puntuació = (millor oferta x 8 punts) /oferta
a analitzar). (fins a 8 punts)
b. Pes de la incubadora (sense contar el pes del suport rodable) - Es valorarà amb major
puntuació la proposta amb menor pes, i la resta es valorarà segons la següent fórmula
matemàtica:
Puntuació = (millor oferta x 8 punts) /oferta a analitzar). (fins a 8 punts)
c. Volum exterior canòpia - S'atorgaran 8 punts a la proposta amb un volum, en cm³,
menor i s'atorgaran 0 punts en cas contrari.
d. Respirador annex - S'atorgaran 8 punts en cas que el respirador sigui annex a la incubadora
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i que per tant, en cas d'incidència tècnica del respirador pugui continuar funcionant
correctament la incubadora de forma independent, i s'atorgaran 0 punts en cas contrari.
e. Autonomia de la bateria de la incubadora - S'atorgaran 8 punts en cas que l'autonomia de
la bateria del sistema sigui major o igual de 120 minuts, i s'atorgaran 0 punts en cas contrari.
f.

Disseny filtre - S'atorgaran 6 punts en cas que el filtre d'aire sigui visible des de l'exterior i
que per tant el seu canvi es pugui fer sense utilitzar eines, 0 punts en cas contrari.

g. Obertura portes - S'atorgaran 6 punts en cas que la obertura de les portes sigui amb sistema
hidràulic per a reduir el soroll, i s'atorgaran 0 punts en cas contrari.
h. Disseny suport rodable - S'atorgaran 8 punts en cas que el suport rodables inclogui
calaixos, portables d'aire i oxigen, s'atorgaran 0 punts en cas contrari.
i.

Ampliació de garantia - Es valorarà amb 2 punts per cada any addicional de garantia que
s'ofereixi podent oferir fins un màxim de 3 anys addicionals de garantia.( fins a 6 punts)

Es seleccionarà per a formar part del contracte l’oferta que obtingui una millor puntuació.
Quedaran excloses automàticament de la licitació les empreses on les proposicions econòmiques de les quals
superin els preus màxims establerts a l’apartat B del quadre de característiques.
O.
Criteris per a la determinació de l’existència d’ofertes amb valors anormals o
desproporcionats
La determinació de les ofertes amb valors anormals o desproporcionats es durà a terme d’acord amb els
següents criteris, i produirà els efectes previstos a la Clàusula 15.3 del PCAP.
Es consideraran amb valors desproporcionats o anormals les ofertes quan:
-

L’oferta econòmica sigui inferior en més d’un 25% de la mitjana de les ofertes de tots els
licitadors admesos.
Quan l’oferta econòmica sigui inferior en almenys un 20% a la mitjana de les ofertes
econòmiques presentades per les empreses licitadores i la baixa no superi el 25%, s’analitzaran
la resta de circumstàncies de la proposició, en relació únicament als criteris quantificables de
forma automàtica, segons el següent procediment:
1. S’obtindrà la mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses licitadores,
excepte d’aquelles que hagin estat excloses per no reunir els requeriments tècnics
mínims, si s’escau.
2. A partir d’aquesta dada, es calcularà la desviació de cada una de les puntuacions
obtingudes per les empreses licitadores respecte a la mitjana de les puntuacions.
3. Finalment, s’obtindrà la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en valor
absolut, és a dir, sense tenir en compte el signe més o menys.

A partir d’aquests paràmetres, es considerarà que una oferta es troba incursa en valor anormal o
desproporcionat, quan la puntuació obtinguda en relació als criteris quantificables de forma automàtica
estigui per damunt del valor que resulti de la suma de les variables 1 i 3, i que, al mateix temps, la seva
oferta econòmica sigui inferior en almenys un 20% a la mitjana de totes les ofertes econòmiques
presentades
P.

Altra documentació a presentar per les empreses proposades com adjudicatàries

A més de la documentació requerida en la clàusula dinovena del PCAP, l’empresa seleccionada per a
celebrar el contracte haurà de presentar la següent documentació:
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NO S’ESTABLEIX
Q.

Documentació obligatòria a incloure en els sobres

La presentació de proposicions i el contingut dels sobres es regirà per l’establert a les clàusules 12 i 13 del
PCAP i en aquest apartat.
Contingut del sobre ÚNIC Documentació general i Documentació relativa als criteris quantificables
de forma automàtica
a)
b)
c)
d)

Annex 1 del PCAP_ Declaració responsable.
Annex 1 PPT_ Oferta tècnica
Fitxa tècnica de l’equip a subministrar
Memòria de l’oferta tècnica d’acord amb l’estructura següent:
1. Pla de Formació, segons contingut del PPT.
2. Declaració de compromís de garantia. Detall de l’abast, cobertures i prestacions de
manteniment durant la durada de la garantia dels equips.
3. Obligatorietat de marcat CE.
4. Data de comercialització del model de l’equip ofert.

e) Annex 2 PCAP_ Oferta econòmica i altres criteris quantificables automàticament

Els annexos que es detallen a continuació s’hauran de presentar en dos formats: un còpia
en format pdf i signada per l’apoderat, i una altre amb igual contingut amb format excel, eles
documents són:
- Annex 1 PPT_ Oferta tècnica i Annex 2 PCAP_ Oferta econòmica
quantificables automàticament

R.

i altres criteris

Condicions especials d’execució i obligacions essencials

Les obligacions dels contractistes de respecte als principis ètics següents .
Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i personal al servei
de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, directament o indirectament, en el
procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis i conductes recomanables en la
contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de forma transversal a tota actuació que formi
part de qualsevol fase del procediment de contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de
responsabilitat en els procediments contractuals.
La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de principis i conductes
recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos ètics i d’integritat que formen part
de la relació contractual.
Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les prestacions
a licitar.
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c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació
pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir,
restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència
fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de possible
conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació equivalent al respecte
amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del contracte es produís una situació
d’aquestes característiques el contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement
de l’òrgan de contractació.
f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest
realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i la
normativa de contractes del sector públic imposen als contractistes en relació amb l’Administració o
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que
els pertoquin de forma directa per previsió legal
L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, ha d’incorporar la
perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en l’ús del llenguatge i de la imatge.
Els mitjans de comunicació, el disseny dels elements instrumentals i la implantació dels tràmits
procedimentals emprats per l’empresa contractista en l’execució del contracte han de realitzar-se tenint
en compte criteris d’accessibilitat universal i de disseny per a tots.
Obligacions relatives a la protecció de les dades
1. Finalitat a la que poden destinar les dades personals el CSA cedeix al contractista: No aplica.
2. El contractista, i els subcontractistes, se sotmeten a la normativa estatal i europea en matèria de
protecció de dades de caràcter personal, citada a continuació, i la respectaran en tots i cadascun
dels seus termes:
-

Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril relatiu a la protecció de les persones i altre
normativa d'aplicació

-

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels
drets digitals

Obligacions laborals
És condició especial d’execució del contracte que es compleixi en tot moment el conveni col·lectiu sectorial i
territorial que li sigui d’aplicació als treballadors que puguin desenvolupar tasques a l’empara d’aquest
contracte.
Serà causa específica de resolució del contracte la falta de pagament dels salaris dels treballadors i de les
quotes de la Seguretat Social així com l’incompliment de la resta d’obligacions d'ordre laboral, social i
mediambiental per part de l'empresa contractista, o la infracció de les disposicions sobre seguretat i salut
laboral
Obligacions relatives a les UTE
No s’estableix
Obligacions relatives a mesures de seguretat i salut, que es detallen en l’Annex 7 del PCAP
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El contractista ha de complir d’acord amb l’apartat 9.4 de la Instrucció 2/2020 de la Direcció General de
Contractació Pública, de mesures de seguretat i sanitàries que es requereixen per a poder executar el
contracte correctament i que són les que consten a les “Recomanacions per a empreses i persones
treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus
SARS-CoV-2”, aprovades en data 12 d’abril de 2020 pel Consell de Relacions Laborals de Catalunya, que
s’adjunten com a annex al present Quadre de Característiques. Aquestes mesures han estat validades pel
Servei de Prevenció de riscos laborals del CSA

S.

Modificació del contracte prevista

NO
D’acord amb allò que disposa la Disposició Addicional primera de la Llei 5/2017, del 28 de març, de
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre
grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radio tòxics,
sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, el contracte administratiu
objecte d’aquesta licitació podrà ser modificat o resolt per l’aplicació de mesures d’estabilitat
pressupostària.

T.
Import màxim de les despeses de publicitat que ha d’abonar l’empresa o les empreses
adjudicatàries
No s’estableix
U.

Programa de treball

NO
Unitat promotora: Àrea de Compres del CSA.
V.

Òrgan de contractació i Composició de la Mesa de Contractació

V.1 Òrgan de Contractació
Gerent del Consorci Sanitari de l’Anoia
En virtut de les competències delegades mitjançant acord del Consell Rector en data 31 de gener de
2017 (DOGC Núm. 7330 - 16.3.2017).
V.2 Composició de la mesa de contractació
President:
Alba Alsina Cap de Control de Gestió Econòmica del CSA
Substitut/a: Membre de la Direcció Econòmica del CSA
Representant de l’Assessoria Jurídica:
Anna Esplà. Responsable de l’Àrea Jurídica del CSA
Substitut/a: Lletrat de l’Assessoria Jurídica del SCS
Representant del Control Intern:
Meritxell Bros Directora Econòmic-Financera del CSA
Substitut/a: Membre de la Direcció Econòmica del CSA
Secretari/a:
Núria Marimon Membre de l’Àrea Jurídica del CSA
Substitut/a: Membre de la Direcció Econòmica del CSA
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El/ la secretari/ària de la Mesa de contractació, actuarà amb veu però sense vot.
Pel que fa a les notificacions i comunicacions en la tramitació de la licitació, aquestes es realitzarem per
l’eina e-NOTUM de la Generalitat de Catalunya.
W.

Responsable del contracte

La persona responsable del contracte serà la Sra. Maria Guixà Cap de Compres del CSA.
X.

Règim de penalitats

A continuació, es detallen les penalitats que es podran imposar al contractista en el supòsits
d’incompliment següents:
•

Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o parcials,
per causes que li siguin imputables, el CSA podrà optar, per la imposició de la penalitat següent: 0,60
euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs.

•

En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment dels
compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes o de les condicions especials
d’execució establertes en l’apartat R del quadre de característiques, es podrà acordar la imposició de la
penalitat següent: 5% del preu del contracte.

•

En cas d’incompliment de les obligacions previstes a la clàusula 30 de PCAP (relativa a altres obligacions
del contractista) es podrà acordar la imposició de la penalitat següent: 5% del preu del contracte.

•

En cas d’incompliment de les obligacions essencials previstes en el PCAP es podrà acordar la imposició
de la penalitat següent: 5% del preu del contracte.

•

En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix la
clàusula 30 del PCAP, l’incompliment lleu suposarà una penalització de fins a un màxim del 2% del preu
del contracte. En cas d’incompliment greu, l’òrgan de contractació podrà optar per imposar una
penalització de fins a un màxim del 10% del pressupost del contracte o bé resoldre’l.

•

En cas d’incompliment de les obligacions tècniques detallades en el Plec de Prescripcions tècniques (en
endavant PPT), l’òrgan de contractació podrà optar per imposar les penalitzacions previstes en el PPT,
quan aquestes s’estableixin.

Els % indicats i es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que en concepte de pagament total o
parcial, s'hagin d'abonar a l’adjudicatari o sobre la garantia que, si s'escau, s'hagués constituït, quan no puguin
deduir-se dels esmentats pagaments.
Així mateix, el CSA es reserva la possibilitat de reclamar indemnització per danys i perjudicis ocasionats per
l’adjudicatari o del personal al seu servei, d’acord amb allò previst en l’article 194 de la LCSP .
En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir del 10% del preu del contracte, IVA
exclòs, ni total de les mateixes podrà superar en cap cas el 50% del preu del contracte.

Y.

Protecció de dades de caràcter Personal

D’acord amb l’establert al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril relatiu a la protecció de les persones
físiques en relació al tractament de les seves dades personals (en endavant el “Reglament”), l’informem
que:
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• El responsable del tractament de les seves dades és el Consorci Sanitari de l’Anoia (en endavant
“CSA”), amb CIF Q0801091J, i domicili a Igualada, Avinguda Catalunya., núm. 11, 08700 Pot
contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a través del correu electrònic:
protecciodades@csa.cat
• Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva participació en aquest
procediment de licitació pública el CSA i d’informar-vos de totes aquelles novetats institucionals
que puguin ser del vostre interès, de conformitat a l’establert de al article 6 del Reglament, i la
corresponent normativa de desenvolupament. Únicament li demanarem aquelles dades que
siguin necessàries per al desenvolupament del procediment de licitació i la seva posterior
adjudicació.
• Li recordem l’obligació de tenir el consentiment de totes les persones de les que ens cedeixi les
seves dades en el marc d’aquest procediment de licitació.
• Les seves dades es tractaran per part dels professionals del CSA, sotmesos al deure de
confidencialitat, així mateix podran ser cedides a l’Administració, sempre que una norma de rang
legal ho autoritzi.
• Vostè té dret a accedir a les seves dades, sol·licitar la rectificació de les dades o, si és el cas,
sol·licitar la seva supressió, així com limitar el seu tractament, oposar-se i retirar el consentiment
del seu ús per a determinades finalitats. Aquests drets els pot exercir a través del correu electrònic
protecciodades@csa.cat. Així mateix l’informem del seu dret a presentar una reclamació davant
de l’Agència Catalana de Protecció de Dades front qualsevol actuació del CSA que consideri que
vulnera els seus drets.
• Quan arran d'aquesta contractació sigui necessari el tractament de dades de caràcter personal
per part de l’adjudicatari, cedint el CSA dades de caràcter personal a l’adjudicatari, aquest accés
tindrà la consideració d'accés a les dades per compte de tercers en condició d'encarregat de
tractament, de conformitat amb el que es disposa al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril relatiu
a la protecció de les persones i altre normativa d'aplicació. A aquest efecte, l'adjudicatari només
tractarà les dades de conformitat amb les instruccions del CSA i no les aplicarà o utilitzarà amb
un fi diferent al que constitueix l'objecte del contracte. A més, l'adjudicatari haurà de subscriure
el contracte regulador de l'encàrrec de tractament de dades personals.
Z.

Consultes relacionades amb l’expedient
Les persones interessades en el procediment de licitació poden dirigir-se a l’òrgan de contractació per
sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentació, a través de l’apartat de
preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai virtual de la licitació que trobaran en el següent enllaç:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/CSA
Les consultes s’hauran de realitzar exclusivament per escrit a través de l’adreça de correu electrònic:
contractacio@csa.cat.
L’òrgan de contractació recollirà tots els dubtes i consultes formulades segons el procediment descrit al
paràgraf anterior i facilitarà al informació sol·licitada almenys 6 dies abans de la data límit fixada per la
presentació de les ofertes.
Els licitadors hauran de remetre a l’òrgan de contractació les consultes i/o aclariments amb una antelació
mínima de 12 dies a la data límit fixada per a la presentació de les ofertes.

10

