RESOLUCIÓ CORRECCIÓ ERRORS

LLOC

Viladecans

NOM
PROJECTE

SERVEI DE NETEJA DE LES
INSTAL·LACIONS
GESTIONADES PEL GRUP
D´EMPRESES MUNICIPALS
DE VILADECANS

DATA

4 de setembre 2020

CODI
PROJECTE

129.20

Alicia Valle Cantalejo, en la seva condició de Consellera Delegada de la
VILADECANS QUALITAT, SL.

S.P.M.

EXPOSA

Atès que en data 22 de juliol de 2.020 es va publicar a la plataforma electrònica de
contractació pública, l’anunci de licitació del servei de neteja de les instal·lacions
gestionades pel grup d´empreses municipals de Viladecans.
Atès que a conseqüència de les consultes rebudes per part de les empreses
interessades en l’esmentada licitació s’han detectat errors materials que, d’acord
amb l’informe tècnic de data 3 de setembre de 2020, son els següents:
a)

Existència d’incongruències entre les hores indicades a l’apartat 4.6 del
Plec tècnic relatiu al dimensionament del servei i bossa d’hores i el
calendari de dies i torns de treballs publicat com annex.
S’ha detectat que hi ha un error en el calendari de dies i torns de treball i
es procedeix a la rectificació del calendari en un nou document i es
confirma que el nombre d’hores correctes és el que s’estableix al plec
tècnic.

b)

Existència d’un error aritmètic en el quadre de justificació del pressupost
inclòs en la clàusula 2.2.2 del Plec de condicions administratives
particulars relativa al pressupost base de licitació del lot 1. S’aprecia un
error en l’import del cost laboral, de tal manera que en lloc de les dades
indicades al plec en el següent quadre
Pressupost
base de licitació

1.164.615,21 €

Cost Laboral Directe (MOD)

503.288,80
€

Cost de Materials (MAT)

107.718,52
€

611.007,32 €

Costos directes

Costos

Despeses Generals de
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-473.500,87 307.662,53 €

indirectes

€

fabricació (GGF)

781.163,39
€

Despeses generals d’estructura
Despreses
financeres

3.787,26 €

Benefici
industrial

72.206,14 €

Haurien de constar les següents dades :

1.164.615,21 €

Pressupost Base de Licitació

673.240,76 €

Coste Laboral Directo (MOD)

780.959,28 €

Costos directes
Coste de Materiales (MAT)

107.718,52 €

Gastos Generales Fabricación (GGF)

-473.500,87 €
307.662,53 €

Costos indirectes
Gastos generales de estructura.

781.163,39 €
3.787,26 €

Despeses financeres

72.206,14 €

Beneficio

c)

Existència d’un error aritmètic en el quadre de justificació del pressupost
inclòs en la clàusula 2.2.3 del Plec de condicions administratives
particulars relativa al pressupost base de licitació del lot 2. S’aprecia un
error en l’import indicat relatiu als costos laborals, de tal manera que en lloc
de les dades exposades a continuació:
Pressupost Base
de Licitació

77.985,40 €

Cost Laboral Directe (MOD)

25.331,00 €
32.544,09 €

Costes directes
Cost de Materials (MAT)
Despeses Generals Fabricació
(GGF)

7.213,09 €

-31.706,74 €
20.601,81 €

Costes Indirectes
Despeses generals d’estructura.
Despeses
Financeres
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52.308,56 €

253,60 €

Benefici
industrial.

4.835,09 €

Haurien de constar les següents dades :
77.985,40 €

Pressupost Base de Licitació
Coste Laboral Directo (MOD)

45.081,80 €
52.294,89 €

Costos directes
Coste de Materiales (MAT)

Gastos Generales Fabricación (GGF)

7.213,09 €
-31.706,74 €
20.601,81 €

Costos indirectes
Gastos generales de estructura.

52.308,56 €
253,60 €

Despeses financeres

4.835,09 €

Benefici industrial

b)

Es detecta que el llistat de treballadors a subrogar facilitat per l’empresa
contractista és incomplet i després de comunicar la incidència l’empresa
contractista ha procedit a incloure les dades de tres treballadors que no es
trobaven indicats en un document que s’aporta com annex.

Atès que el procediment es troba en fase d’anunci de licitació i que a únicament s’ha
publicat l’anunci sense que s’hagi esgotat el termini de presentació d’ofertes dels
licitadors.
Atès que concorren els supòsits per a procedir a la correcció dels errors materials i
ampliació d’ informació complementària sense afectar a elements essencials dels
plecs.
Atès que no s’ha presentat cap oferta i que la correcció no altera de manera
substancial el procediment de contractació.

Per tot això

RESOLC
1.
Corregir els errors de l’annex del calendari de dies i torns de treball en
concordança amb el nombre d’hores correctes és el que s’estableix al plec tècnic en el
seu apartat 4.6 del plec de prescripcions tècniques i d’acord amb l’annex adjunt.
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2.
Corregir l’error aritmètic del quadre de justificació del pressupost inclòs en la
clàusula 2.2.2 del Plec de condicions administratives particulars relativa al pressupost
base de licitació del lot 1 on diu :
Pressupost
base de licitació

1.164.615,21 €

Cost Laboral Directe (MOD)

503.288,80
€
611.007,32 €

Costos directes
107.718,52
€

Cost de Materials (MAT)
Despeses Generals de
fabricació (GGF)

-473.500,87
€

Costos
indirectes

307.662,53 €
Despeses generals d’estructura

781.163,39
€

Despreses
financeres

3.787,26 €

Benefici
industrial

72.206,14 €

Ha de dir :

1.164.615,21 €

Pressupost Base de Licitació
Coste Laboral Directo (MOD)

673.240,76 €
780.959,28 €

Costos directes
Coste de Materiales (MAT)

107.718,52 €

Gastos Generales Fabricación (GGF)

-473.500,87 €
307.662,53 €

Costos indirectes
Gastos generales de estructura.

781.163,39 €

Despeses financeres

3.787,26 €

Beneficio

72.206,14 €

3.
Corregir l’error aritmètic del quadre de justificació del pressupost inclòs en la
clàusula 2.2.3 del Plec de condicions administratives particulars relativa al pressupost
base de licitació del lot 2 on diu :
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Pressupost Base
de Licitació

77.985,40 €

Cost Laboral Directe (MOD)

25.331,00 €
32.544,09 €

Costes directes
7.213,09 €

Cost de Materials (MAT)
Despeses Generals Fabricació
(GGF)

-31.706,74 €
20.601,81 €

Costes Indirectes
Despeses generals d’estructura.

52.308,56 €

Despeses
Financeres

253,60 €

Benefici
industrial.

4.835,09 €

Ha de dir :

77.985,40 €

Pressupost Base de Licitació
Coste Laboral Directo (MOD)

45.081,80 €
52.294,89 €

Costos directes
Coste de Materiales (MAT)

7.213,09 €

Gastos Generales Fabricación (GGF)

-31.706,74 €

Gastos generales de estructura.

52.308,56 €

20.601,81 €

Costos indirectes

253,60 €

Despeses financeres
Benefici industrial

4.835,09 €

4.
Corregir el llistat del personal a subrogar en el sentit d’ampliar la informació
facilitada inicialment per la contractista relativa a les persones treballadores adscrites
al servei.
5.
Donar continuïtat a la tramitació de l’expedient de contractació, publicar la
correcció dels errors i els annexos esmenats en el perfil de la plataforma de
contractació de la Generalitat i en totes les plataformes on es va fer pública l’anunci de
la licitació consistent en el servei de neteja de les instal·lacions gestionades pel grup
d’empreses municipals de Viladecans.

6.
Ampliar en 15 dies el termini de presentació d’ofertes fins el 21 de setembre de
2020 a les 14:00 hores.
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Viladecans, a 4 de setembre de 2020

Sra. Alicia Valle Cantalejo
Consellera Delegada
SPM VILADECANS QUALITAT, SL
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