R/N: SA/CP00037 SA-2023-22

GENERALITAT DE CATALUNYA

Resolució d’ a m pl i a ci ó de l t er mini pe r a l a pr e se nt a c i ó
d’ of e r t e s
Expedient

SA-2023-22

Unitat
promotora

Servei de Serveis Analítics

Procediment

Obert simplificat abreujat

Objecte

L'objecte d'aquesta contractació és el subministrament d'antisèrum d'ús
més freqüent per a les anàlisis de identificació de microorganismes en
aliments, aigües, residus i elements mediambientals que es realitzen als
laboratoris de Salut Pública del Departament de Salut segons els programes
de vigilància i control analític que s'estableixin per l'any 2023.
Import base €

Modalitat

Contracte Públic

Tipus

Subministraments

IVA €

Import amb IVA €

Valor estimat

38.229,50

-

-

Pressupost licitació

38.229,50

8.028,19

46.257,69

Termini d'execució

1 Any

Antecedents de fet
1. Vist l’expedient de contractació SA-2023-22 referent al contracte de subministrament de
d'antisèrum d'ús més freqüent per a les anàlisis de identificació de microorganismes en
aliments, aigües, residus i elements mediambientals que es realitzen als laboratoris de
Salut Pública del Departament de Salut segons els programes de vigilància i control
analític que s'estableixin per l'any 2023.
2. En data 16 de novembre de 2022 es va publicar a la Plataforma de Contractació Pública
l’esmentat contracte.
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=view
Cn&idDoc=111692223&lawType=)
En data 21 de novembre de 2022 es detecta que el present contracte no s’ha publicat
correctament, en el sentit que en la publicació de l’annex de l’oferta econòmica del lot 4 hi
ha una duplicitat en l’article “3612 Salmonella Factor O:12 serum, 3 mL. Marca: SSI
DIAGNOSTICA, Ref.: 57543 o equivalent.
1
229,45 €”. Així mateix, manca
adjuntar un document excel per tal que les empreses puguin omplir la seva oferta
econòmica.
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Fonaments de dret
1. De conformitat amb l’article 136.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, “els
òrgans de contractació han d’ampliar el termini inicial de presentació de les ofertes i
sol·licituds de participació, de manera que tots els possibles interessats en la licitació
puguin tenir accés a tota la informació necessària per elaborar-les, quan per qualsevol
raó els serveis dependents de l’òrgan de contractació no hagin atès el requeriment
d’informació que l’interessat hagi formulat amb la deguda antelació, en els termes que
assenyala l’apartat 3 de l’article 138.”

RESOLC:
1. Incorporar a la Plataforma de contractació els documents necessaris per a la correcta
informació dels licitadors.
2. Publicar aquesta resolució al perfil del contractant de la Plataforma de contractació publicar
de Catalunya.
3. Ampliar el termini inicialment concedit per al temps perdut des del 16 de novembre de

2022.

Marta Àlvarez i Daroca
Directora de Serveis

Per delegació, Resolució SLT/391/2019
de 19 de febrer, DOGC 7817 de 25/02/2019
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