Exp. SCT-2021-43

RESOLUCIÓ
per la qual es modifica l’anunci de licitació de l’expedient SCT-2021-43.
Antecedents:
1. En data 21 de gener de 2021 es va aprovar l’expedient de contractació dels Serveis
tècnics de codificació de les maniobres causants d’accidents amb morts i ferits greus en
zona interurbana (SCT-2021-43) per un import total de pressupost de licitació de
21.591,71 €,dels quals 17.844,39 € corresponen al pressupost de licitació IVA exclòs i
3.747,32 € corresponen al 21 % d'IVA aplicable i es van aprovar els plecs de clàusules
administratives i de prescripcions tècniques.
2. Atès que s’ha detectat un error al no adjuntar el document Format del fitxer.txt, tal i
com es descriu en l’apartat K (Sobre B) del quadre de característiques del Plec de
clàusules administratives.
3. Atès que la Unitat promotora del contracte ha facilitat el referit document i una mostra
de Codificacions i una mostra d’icones que ajuden a emplenar el document Format del
fitxer.txt.
Consideracions jurídiques:
1. 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 (d’ara endavant
LCSP), preveu que l’òrgan de contractació haurà d’ampliar el termini inicial de
presentació de les ofertes o sol·licituds d’informació de manera que tots els possibles
interessats en la licitació puguin tenir accés a tota la informació necessària per elaborarles.
2. D'acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques (d’ara endavant LPAC).
Per tot l’exposat,
RESOLC:
Primer.- Publicar al Perfil de Contractant del Servei Català de Trànsit el document
Format del fitxer.txt i les mostres de codificacions i icones.
Segon.- Ampliar el termini per la presentació de les ofertes fins el dimecres dia 3 de
març de 2021.
Tercer.- Publicar aquesta Resolució al Perfil de Contractant del Servei Català de Trànsit.
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