RESOLUCIÓ
per la qual s’aprova la modificació del Plec de Prescripcions Tècniques del contracte relatiu
al subministrament de 50.000 polos per als Bombers de la Generalitat, per a l’any 2022
(expedient IT-2022-2).
Antecedents
1. En data 03.05.2021, s’aprova l’expedient de contractació relatiu al subministrament de
50.000 polos per als Bombers de la Generalitat, per a l’any 2022 (expedient IT-2022-2). .
En la mateixa resolució s’aproven els plecs de clàusules administratives i de prescripcions
tècniques i s’acorda l’obertura del procediment d’adjudicació.
2. En data 05.05.2021, es publica al perfil de contractant l’anunci de la licitació del
contracte. El termini de presentació de proposicions finalitza el proper dia 02.06.2021, a
les 14 hores.
3. Posteriorment a la publicació de l’anunci de licitació, mitjançant informe de data
11.05.2021 del cap del Servei Tècnic de la Direcció General de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvaments, es fa constar que s’ha detectat en el punt 4 (característiques
tècniques) pàg. 6 de l’annex 1 del PPT, l’errada material següent:
On diu:
- Les solideses de color definides a continuació s’hauran de mantenir després de 50 cicles de rentat
a 40 º C:
- Solidesa del color al rentat domèstic i comercial (UNE EN ISO 105-C06 40ºC): degradació i
descàrrega ≥ 4
Ha de dir:
- Les solideses de color definides a continuació s’hauran de mantenir després de 50 cicles de rentat
a 30 º C:
- Solidesa del color al rentat domèstic i comercial (UNE EN ISO 105-C06 30ºC): degradació i
descàrrega ≥ 4

Consideracions jurídiques
De conformitat amb el que disposen els articles 117 i 124 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a l’aprovació dels plecs i a la
modificació del Plec de prescripcions tècniques per errada material i l’article 109.2 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques
Resolc:
1. Aprovar la modificació de l’annex 1 del plec de prescripcions tècniques, amb els canvis
que s’assenyalen en l’antecedent 3.
2. Publicar la resolució de la modificació al perfil de contractant.
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