Expedient: IDES-2022-10
Resolució de correcció d’errades en la documentació publicada relativa a la licitació del
contracte del Servei de manteniment de les instal·lacions de l’Institut d’Estadística de
Catalunya
Vist que mitjançant resolució del director de l’Institut d’Estadística de Catalunya, de 16 de febrer
de 2022, es va aprovar l’expedient per a la contractació de referència, així com els respectius
plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars, publicant-se el 17 de
febrer de 2022 en el Perfil del contractat la licitació d’aquest expedient, essent la data límit de
presentació d’ofertes les 10 hores del 4 de març del 2022.
Atès que arran de no haver-se fet l’oportuna actualització prevista a la clàusula de garantia
salarial, article 41, del conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria siderometal·lúrgica de
la província de Barcelona per als anys 2020-2021, aplicable al personal a adscriure a aquest
contracte, el 8 d’abril de 2022 es va modificar el plec de clàusules administratives particulars i es
va ampliar el termini de presentació d’ofertes a les 9:30 hores del 25 d’abril de 2022.
Atès que posteriorment s’ha detectat una errada material en la fórmula indicada en el plec de
clàsules administratives particulars (apartat H.1.2 del Quadre de característiques) i en l’informe
proposta (apartat 12.1.b).
Vist que en data 21 d’abril de 2022 es va resoldre suspendre el termini de presentació d’ofertes
per a la contractació esmentada fins que s’hagués fet la corresponent esmena.
Atès que d’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, els errors materials, de fet o aritmètics
existents en els actes administratius es poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància
dels interessats.
Vist també que l’article 136.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
disposa que, els òrgans de contractació, han d’ampliar el termini inicial de presentació de les
ofertes i sol·licituds de participació en cas que s’introdueixin modificacions en els plecs de la
contractació.
Resolc:
Primer. Esmenar l’errada material detectada en el plec de clàsules administratives particulars
(apartat H.1.2 del Quadre de característiques) i en l’informe proposta (apartat 12.1.b) que es
detalla tot seguit:
En relació amb l’apartat “Preu ofert per a les hores de mà d’obra i per els desplaçaments a
realitzar fora de l’horari de presència obligada”,
On diu:
En cadascun dels ítems a valorar, l’oferta de preu més baixa rebrà la màxima puntuació (1 punt) i
l’atorgada a la resta d’ofertes disminuirà de manera proporcional a l’augment dels respectius preus,
sobre la base de la següent fórmula:
𝑃𝑃𝑃𝑃 = �1 − �
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𝑃𝑃𝑃𝑃

On Pi és la puntuació que obté l’empresa “i”, Oi és l’import de l’oferta de l’empresa “i”, Om és
l’import de l’oferta més econòmica, PL és el pressupost de licitació i P són els punts del criteri.
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Ha de dir:
En cadascun dels ítems a valorar, l’oferta de preu més baixa rebrà la màxima puntuació (1 punt) i
l’atorgada a la resta d’ofertes disminuirà de manera proporcional a l’augment dels respectius preus,
sobre la base de la següent fórmula:
𝑃𝑃𝑃𝑃 = �
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On Pi és la puntuació que obté l’empresa “i”, Oi és l’import de l’oferta de l’empresa “i”, Om és
l’import de l’oferta més econòmica i P són els punts del criteri.
Segon. Aixecar la suspensió adoptada per resolució de 21 d’abril de 2022 i ampliar en 15 dies
més el termini de presentació d’ofertes, comptadors a partir de la publicació d’aquesta resolució
en el Perfil del contractant de l’Institut d’Estadística de Catalunya.
El director de l’Idescat
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