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Suspensió de la licitació per modificació del Plec de Clàusules

Fets
Per Decret d'Alcaldia de 27-01-2022 es va aprovar l’expedient de contractació
del subministrament de 22 llits geriàtrics per a la residència municipal d’
Ulldecona, per procediment obert simplificat i sumari, amb diversos criteris de
valoració, i es va acordar simultàniament l'obertura de la licitació.
Per part de diferents proveïdors s'han rebut propostes de material que, tot i
presentar característiques diferents a les especificades al Plec de Clàusules,
també cobreix les necessitats que motiven la contractació del present
subministrament.
Per això, cal modificar el Plec de Clàusules per tal que contempli un major rang
de solucions possibles per al subministrament.

Fonaments de dret
L'article 124 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, permet la modificació del
Plec de Clàusules, amb la condició de retrotraure les actuacions quan no es
tracti de la simple correcció d'un error de material, de fet o aritmètic.

En conseqüència, PROPOSO:
I. Suspendre la licitació del contracte de subministrament de 22 llits geriàtrics
per a la residència municipal d’Ulldecona i retrotraure les actuacions a la fase
de preparació del contracte, per tal que es pugui dur a terme la modificació del
Plec de Clàusules, pels motius referits més amunt.
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II. Informar a les empreses interessades que en els propers dies es reobrirà la
licitació amb les noves característiques tècniques.
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Aquest és un acte de tràmit qualificat, que posa fi a la via administrativa. Si es
vol impugnar, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació.
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