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RESOLUCIÓ D’ESMENA D’UN ERROR TIPOGRÀFIC A LA CLÀUSULA DE
DURADA DE LA GARANTIA DEL CONTRACTE
Atès que en data 22 de desembre de 2020 vaig adjudicar el contracte de
Subministrament d’un tractor per a l’IRTA, expedient IRTA 2020055, a l’empresa
AUTOMOTOR S.A., i que a la seva oferta constava que l’extensió del termini de
garantia era de 5 anys de garantia total.
Atès que en data 24 de desembre de 2020 es va formalitzar el contracte amb
l’empresa AUTOMOTOR S.A., I per error, es va fer constar a la onzena clàusula del
contracte el següent:

“ONZENA.- TERMINI DE GARANTIA. El termini de garantia serà de dos (2)
anys des de la data de finalització, sense objeccions per part de l'IRTA
quedarà extingida la responsabilitat de l’adjudicatària, sens perjudici de
les responsabilitats que es puguin derivar d'acord amb les disposicions
generals sobre responsabilitat.
Si durant el termini de garantia s'acredités l'existència de vicis o defectes
en els béns subministrats tindrà dret l'IRTA a reclamar de l’adjudicatària
la reposició dels que resultin inadequats o la reparació dels mateixos si
fos suficient. Durant aquest termini de garantia tindrà dret l’adjudicatària
a conèixer i ser escoltat sobre l'aplicació dels béns subministrats.
Quan ateses les característiques de l'objecte del contracte no sigui
necessari establir un període de garantia es farà constar juntament amb la
seva motivació
Atès que en el moment present s’ha detectat l’error tipogràfic en el termini de garantia
del contracte esmentat.
Vist allò que disposa l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
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Per tot això,
RESOLC
Primer.- Esmenar l’error tipogràfic que consta a la clàusula onzena del contracte
Subministrament d’un tractor per a l’IRTA, expedient IRTA 2020055, formalitzat
amb l’empresa AUTOMOTOR S.A. En concret, es rectifica el termini de garantia,
essent el termini correcte de 5 anys de garantia total.
El redactat de la clàusula 2.1 del contracte queda substituït pel següent:

“ONZENA.- TERMINI DE GARANTIA. El termini de garantia serà de cinc (5)
anys de garantia total des de la data de finalització, sense objeccions per
part de l'IRTA quedarà extingida la responsabilitat de l’adjudicatària, sens
perjudici de les responsabilitats que es puguin derivar d'acord amb les
disposicions generals sobre responsabilitat.
Si durant el termini de garantia s'acredités l'existència de vicis o defectes
en els béns subministrats tindrà dret l'IRTA a reclamar de l’adjudicatària
la reposició dels que resultin inadequats o la reparació dels mateixos si
fos suficient. Durant aquest termini de garantia tindrà dret l’adjudicatària
a conèixer i ser escoltat sobre l'aplicació dels béns subministrats.
Quan ateses les característiques de l'objecte del contracte no sigui
necessari establir un període de garantia es farà constar juntament amb la
seva motivació
Segon.- Ordenar que es notifiqui la present esmena al contractista i es faci la publicitat
que correspongui.

L'Òrgan de contractació
Josep Usall i Rodié

