Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Secretaria General
RESOLUCIÓ, per la qual s’aprova la modificació del plec de prescripcions tècniques
(PPT) i l’ampliació del termini per presentar proposicions de l’expedient IT-2019-20225
Antecedents
1. En data 3 de juliol de 2019, es resol aprovar l’expedient de contractació per al
subministrament de 90 llances forestals de cabal variable de 25 mm. de diàmetre
per al cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya (Expedient IT-2019-20225).
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 9 de juliol de 2019 es publica la licitació d’aquest contracte en el perfil de
contractant. El termini de presentació de proposicions finalitza el proper dia 23 de
juliol de 2019.
3. Els tècnics de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis informen que,
arrel de diverses consultes d’empreses interessades a la licitació, s’han constatat
una sèrie de fets que fan necessària una modificació del plec de prescripcions
tècniques i una ampliació del termini per presentar proposicions.
4. El contingut de les esmenes proposades és el següent:
En l’apartat 2, paràgraf primer del PPT,


on diu: les llances hauran d'estar definides per a treballar a pressió nominal
de 40 bar, com a mínim.



ha de dir: les llances hauran d'estar definides per a treballar a pressió
nominal de 16 bar, com a mínim.

Consideracions jurídiques
De conformitat amb el que disposen els articles 124 i 136 de Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a l’aprovació dels plecs i la
informació a facilitar als licitadors en el procediment de licitació.
D’acord amb el que disposa l’article 47.3 de la Directiva 2014/24/UE, del Parlament
Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública,
Resolc:
1. Aprovar la modificació del plec de prescripcions tècniques, amb els canvis que
s’assenyalen en l’apartat 4.
2. Acordar que s’ampliï el termini de presentació de proposicions en 6 dies naturals,
és a dir, fins a les 14:00 hores del dia 31 de juliol de 2019.
3. Publicar la modificació i ampliació del termini pels mateixos mitjans pels quals es
va anunciar la licitació.
La directora de serveis
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