Acord
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Data de l'acord: 2 de febrer de 2021
Òrgan: Junta de Govern
Unitat: CONTRACTACIÓ I EXPROPIACIONS
Ref: RLP/ecs
Expedient: 8004330008-2020-0009047

Aixecar la suspensió i esmenar l'error material detectat en la Memòria i en els Plecs
reguladors de la contractació del subministrament de consumibles informàtics (tòners i
cartutxos) per a les impressores de la Diputació de Tarragona.

De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:

Fets
1. Per decret núm. 2020-0004871 de data 24 de desembre de 2020, es va aprovar l'expedient
de contractació del subministrament de consumibles informàtics (tòners i cartutxos) per a les
impressores de la Diputació de Tarragona, amb un pressupost màxim de licitació de 87.478,83
€ (IVA inclòs), regit pels preus unitaris que es detallen en els Plecs reguladors.
2. En data 28 de desembre de 2020 es van publicar al Perfil de Contractant de la Diputació de
Tarragona l'anunci de licitació, el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques que regeixen l'esmentat contracte. A l'anunci s'establia el dia 12 de
gener de 2021, a les 14.00 hores com a data i hora límit per presentar ofertes.
3. Dins del termini de licitació s'ha detectat l'existència d’un error material, al duplicar-se
consumibles, en el llistat de preus unitaris recollit en el Plec de prescripcions tècniques i el
Plec de clàusules administratives particulars, i una errada artimètica en el càlcul dels imports
dels preus unitaris sense IVA.
4. Per Decret de Presidència núm. 2021-0000052, de 12 de gener de 2021 es va acordar la
suspensió de la licitació del contracte.
5. Per part de l'Unitat del Centre d'Atenció a l'Usuari s’emet informe de modificació de l’
expedient on es manifesta el següent:
«Dins l’expedient 8004330008-2020-0009047, referent al subministrament de consumibles
informàtics (tòners i cartutxos), per les impressores de la Diputació de Tarragona, s’han
detectat dues incidències dins el plec de prescripcions tècniques. Concretament en el punt 6
Annex 1: Preus unitaris.
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Incidència 1: s’ha detectat una duplicitat en els models de les impressores Ricoh Aficio
MP C305SP i Ricoh Aficio SP c430DN. En un cas les referències dels consumibles
indicats eren correctes, però en el que estaven duplicades no.
Incidència 2: s’ha detectat una duplicitat d’un dels models relacionats. Concretament la
impressora HP LaserJet P2055DN.
Incidència 3: l’eliminació dels consumibles dels models duplicats suposarà la modificació
del imports sumatori dels preus unitaris que és un dels paràmetres de la fórmula de
valoració de les ofertes recollida en la Memòria.
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ES PROPOSA:
Pel que fa a la incidència 1; s’ha procedit a eliminar les dues files que feien referència a la
duplicitat relacionada, i que contenia la informació errònia.
Pel que fa a la incidència 2; s’ha procedit a eliminar la fila on s’havia detectat la duplicitat.
Tant mateix, també s’ha procedit a eliminar les columnes on figuren les referències dels
consumibles originals de cada model d’impressora donat que tal i com es detalla en el mateix
plec, els consumibles ofertats tan poden ser originals com remanofacturats, amb el què la
referència del consumible original no ha de coincidir necessàriament amb el consumible que s’
oferta. Així doncs es remet explícitament a la marca i model de la impressora per tal de realitzar
la corresponent oferta.
En aquest sentit s’ha modificat:

l’Annex I del PPT per incorporar aquestes modificacions
L’import màxim de la suma dels preus unitaris recollit en el punt 7 de la Memòria»

6. Per part de la Unitat de Contractació i Expropiacions s’ha rectificat el Plec de clàusules
administratives particulars:
Annex VIII – Oferta econòmica
S’han eliminat els següents preus unitaris del llistat: 30.1 (corresponent els
consumibles del model HP LaserJet P2055DN), 41.1, 41.2, 41.3, 41.4
(corresponent els consumibles del model Ricoh Aficio MP C305SP) i 44.1. 44.2,
44.3, 44.4 (corresponent els consumibles del model Ricoh Aficio SP c430DN)

Annex IX – Preus unitaris
S’ha modificat el valor dels preus unitaris sense IVA, així com l’import del IVA
corresponent, eliminant els preus unitaris duplicats.

Annex XII – Criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica
S’ha modificat l’import màxim dels preus unitaris establert, per l’import resultant
de la modificació del llistat dels preus essent el correcte 13.968,07 €.
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7. A l'expedient consta nota complementària a l'informe de secretaria general de data 27 de
novembre de 2020 sobre la legalitat del procediment i del plec de clàusules administratives
particulars.
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Fonaments de dret
1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment administratiu comú de les
administracions públiques, preveu que les administracions públiques poden rectificar en
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics
existents en els seus actes.
2. Aquesta contractació es tramitarà per procediment obert, en aplicació dels art. 156 a 158 de
la LCSP.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Modificar la documentació que ha de regir la contractació del subministrament de
consumibles informàtics (tòners i cartutxos) per a les impressores de la Diputació de Tarragona
que es detalla seguidament per haver-se detectat una errada material en el llistat de preus
unitaris dels consumibles: la memoria justificativa (ID document 56925a31-de88-45e2-bcedf11f329915dd), l’Annex I del Plec de Prescripcions Tècniques (ID document b482ea93-06924539-bcb2-c1d874fbacae ) i l’Annex VIII, IX i XII del Plec de Clausules administratives (ID
document be4cd1d9-8785-4344-a4df-c3356c775d73) en el sentit següent:
Memòria Justificativa: S’ha modificat l’import màxim dels preus unitaris establert, per l’import
resultant de la modificació del llistat dels preus essent el correcte 13.968,07 €.
Plec de prescripcions tècniques:

Annex I del PPT s’han eliminat els preus unitaris del llistat corresponent els consumibles
del model HP LaserJet P2055DN, Ricoh Aficio MP C305SP i Ricoh Aficio SP c430DN

Plec de clàusules administratives particulars:

Annex VIII del PCAP – Oferta econòmica
S’han eliminat els següents preus unitaris del llistat: 30.1 (corresponent els
consumibles del model HP LaserJet P2055DN), 41.1, 41.2, 41.3, 41.4
(corresponent els consumibles del model Ricoh Aficio MP C305SP) i 44.1. 44.2,
44.3, 44.4 (corresponent els consumibles del model Ricoh Aficio SP c430DN)

Annex IX – Preus unitaris

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 02/02/2021 a les 14:14:41

S’ha modificat el valor dels preus unitaris sense IVA, així com l’import del IVA
corresponent, eliminant els preus unitaris duplicats.

Annex XII – Criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica
S’ha modificat l’import màxim dels preus unitaris establert, per l’import resultant
de la modificació del llistat dels preus essent el correcte 13.968,07 €.
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Segon. Aixecar la suspensió de la licitació, acordada per Decret de Presidència núm. 20210000052, de 12 de gener de 2021
Tercer. Ampliar el termini de licitació 10 dies naturals d'acord amb l'art. 136 de la LCSP, amb
publicitat a la Plataforma de Contractació Electrònica i al perfil de contractant de la Diputació de
Tarragona.
Quart . Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea de Tecnologies de la Informació i de la
Comunicació, i publicar aquesta resolució al Perfil de contractant de la Diputació de Tarragona.

Règim de recursos:
Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació en el Perfil de contractant.
Recurs especial en matèria de contractació davant del Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la publicació en el
Perfil de contractant.
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