EXP.18/19

RESOLUCIÓ d’aclariment de plecs que regulen la
contractació d’un servei de comptabilitat i gestió
energètica en modalitat SaaS

Barcelona a 4 de setembre de 2018

El director general del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC en endavant),
actuant d’acord amb els articles 14 i 17 dels Estatuts i de conformitat amb allò previst a la
normativa de contractació pública d’aplicació, en base als següents:

Antecedents
PRIMER. Per Resolució del director general del Consorci de Serveis Universitaris de
Catalunya de data 2 d’agost de 2018, es va aprovar la contractació d’un servei de comptabilitat
i gestió energètica en modalitat SaaS.
SEGON. Amb posterioritat a la convocatòria s’han detectat diversos aspectes susceptibles
d’aclariment, no substancials, al Plec de clàusules Administratives particular en quant al
subapartat 10.3 “Documents que cal adjuntar al sobre”, de l’apartat 10 “Proposicions i forma de
presentació” del PCAP, on es redacta de forma confusa el contingut del Sobre Únic i als
Annexes I i III del Plec de Prescripcions Tècniques, que cal actualitzar.
La possibilitat d’aclarir allò establert als plecs amb posterioritat a la publicació de la
convocatòria es troba expressament prevista a l’article 138 de la llei d’aplicació.
Aquesta aclariment és possible quan ens trobem en una fase inicial de la tramitació del
procediment de licitació (en la qual només s’han publicat els anuncis, i no s’han presentat ofertes per part
dels licitadors), i sempre que la introducció d’aquests aclariments no suposin modificacions que
impliquin una vulneració dels principis de la contractació pública o de les garanties dels
licitadors (ppis. de publicitat i concurrència, ppi de transparència, ppi de tracte igualitari a tots els licitadors).
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TERCER. Als efectes oportuns, al PCAP, concretament al subapartat 10.3 “Documents que
cal adjuntar al sobre”, de l’apartat 10 “Proposicions i forma de presentació” del PCAP, (pàgina
37) cal redactar de forma clara i entenidora el contingut del Sobre Únic i al PPT cal substituir
els Annexes I i III, ara desactualitzats, per uns nous annexes actualitzats.
QUART. Als efectes dels licitadors aquest aclariment no suposa una modificació i no és
rellevant doncs no afecta als interessos participatius dels licitadors.
Des del punt de vista del CSUC possibilita la tramitació del corresponent procediment de
contractació que permetrà al CSUC, gaudir dels serveis que es pretenen contractar.
CINQUÈ. La normativa d’aplicació faculta les Administracions Públiques per aclarir en
qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats els seus actes.

Per tant,

Resolc
Primer. Aprovar les següents correccions:
I.- Al PCAP concretament al subapartat 10.3 “Documents que cal adjuntar al sobre”, de
l’apartat 10 “Proposicions i forma de presentació” del PCAP, (pàgina 37)
Substituir:
10.3. Documents que cal adjuntar als sobres

En relació al contingut dels sobres,
1. El contingut del sobre A, “Documentació acreditativa del compliment dels requisits
previs” (documentació administrativa) serà el determinat a l’apartat U del quadre de
característiques.
2. El contingut del sobre B “documentació que hagi de ser valorada conforme als
criteris la ponderació dels quals depèn d’un judici de valor” serà el determinat a l’apartat
V del quadre de característiques.
3. El contingut del sobre C “documentació que hagi de ser valorada conforme a criteris
quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules” serà el determinat a l’apartat W
del quadre de característiques.
(en vermell es trama el text que cal esmenar)
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Per:
10.3. Documents que cal adjuntar al sobre

En relació al contingut dels sobres,
1. El contingut de la “Documentació acreditativa del compliment dels requisits previs”
(documentació administrativa) serà el determinat a l’apartat U del quadre de
característiques.
2. El contingut de la “documentació que hagi de ser valorada conforme a criteris
quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules” serà el determinat als apartats
U.2 i U.3 del quadre de característiques.
(en vermell es trama el text esmenat)
II. Al PPT concretament als Annexes I i III,
Substituir, els annexes que consten a l’eina “Sobre digital 2.0” i anomenats
1.
2.
3.
4.
5.

Annex I_Inventari.xlsx
Efactura ElectAT_entitat_D_mes_02_2018.xml
Efactura ElectBT_entitat_C_mes_02_2018.xml
Efactura GasAP_entitat_A_mes_02_2018.xml
Efactura GasBP_entitat_G_mes_02_2018.xml

Pels, annexes actualitzats i anomenats
1.
2.
3.
4.
5.

Nou_Annex I_Inventari.xlsx
Nou_Efactura ElectAT_entitat_D_mes_02_2018.xml
Nou_Efactura ElectBT_entitat_C_mes_02_2018.xml
Nou_Efactura GasAP_entitat_A_mes_02_2018.xml
Nou_Efactura GasBP_entitat_G_mes_02_2018.xml

Els annexes actualitzats s’han desat al Perfil del contractant, apartat esmenes.
Segon. Ordenar la publicació d'aquests aclariments en el perfil del contractant del CSUC.
Tercer. En atenció al caràcter dels aclariments i conforme la normativa de contractació, NO
es considera necessària l’ampliació del termini per a la presentació d'ofertes, restant vigent la
data de finalització de presentació de proposicions (17 de setembre 2018,a les 23:59 hores).
CPISR-1 C
Miquel Puig
Raposo
2018.09.04
14:10:44 +02'00'

Miquel Puig i Raposo
Director general del CSUC
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