Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Secretaria General

RESOLUCIÓ per la qual s’esmena un error material en la resolució de 19 de juliol de
2018, per la qual s’adjudica pel procediment obert un contracte de subministrament.
Antecedents
En data 19 de juliol de 2018, el secretari general del Departament d’Interior, va dictar
una resolució per la qual s’adjudica pel procediment obert de regulació harmonitzada,
el contracte de subministrament de vestuari i d’equipament per a la Direcció General
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS), per a l’any 2018, dividit en
11 lots (exp. IT-2018-1007).
Al final d’aquesta resolució, hi ha dos quadres. El primer mostra els lots que han estat
adjudicats a cada empresa. En el mateix hi ha un error en quant a la descripció de
l’oferta de Vestilab Clean Room Control, SLU, ja que s’indica l’adjudicació a l’oferta
base en lloc de l’oferta variant que resulta la més valorada.
El quadre segon distribueix els imports adjudicats per lots. En aquest quadre s’ha
produït un error a l’hora de transcriure els imports del lot 9. Es mostren els imports de
l’empresa Vestilab Clean Room Control, SLU de l’oferta base en lloc dels de l’oferta
variant que resulta la més valorada.
Val a dir que l’antecedent 5è de la resolució d’adjudicació del contracte aquesta
informació, tant pel que fa a la descripció com als imports, es mostrava correctament.
L’esmena suposa variació dels imports adjudicats totals de la resolució d’adjudicació.
D’acord amb la proposta de resolució del Servei de Contractació i Patrimoni d’1
d’agost de 2018.
Consideracions jurídiques
I. Article 109.2 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques i l’article 74.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
II. En virtut de la competència que m'atribueix el Decret 96/2001, de 20 de març, sobre
organització i competències per a la contractació dels subministraments i dels seus
serveis complementaris, relacionats o derivats dins l'Administració de la Generalitat i
altres organismes públics.
Resolc:
Primer.- Esmenar els quadres de l’apartat “RESOLC” del lot 9 que expressa l’import
d’adjudicació de cada lot, de la Resolució de data 19 de juliol de 2018 del secretari
general per la qual s’adjudica pel procediment obert de regulació harmonitzada, el
contracte de subministrament de vestuari i d’equipament per a la Direcció General de
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS), per a l’any 2018, dividit en 11
lots (exp. IT-2018-1007).

Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Secretaria General

A l’apartat “RESOLC (...)” on diu:
9

Vestilab Clean Room Control, SLU base

4 mesos

Pressupost de licitació
Nº de
lot
9

Import base
IVA €
€
85.000,00 17.850,00

%IVA
21,00

Import d'adjudicació
Import total
€
102.850,00

Import base
€
71.500,00

IVA €

Import total
€
86.515,00

%IVA

15.015,00 21,00

Ha de dir:
9

Vestilab Clean Room Control, SLU variant

4 mesos

Pressupost de licitació
Nº de
lot
9

Import base
IVA €
€
85.000,00 17.850,00

%IVA
21,00

Import d'adjudicació
Import total
€
102.850,00

Import base
€
63.915,00

IVA €

%IVA

13.422,15 21,00

Import total
€
77.337,15

Segon. Notificar aquesta resolució a les empreses licitadores i publicar-la en el Perfil
de Contractant.
Barcelona, 1 d’agost de 2018
El secretari general

Brauli Duart i Llinares

