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En referència al quadre de característiques específiques punt 5, tracta de "Acceptació d'ofertes
conjuntes" i especifica que:
S'acceptaran ofertes conjuntes en els lots següents: lot 3, lot 6,lot 7, lot 9, lot 11 i lot 13.

1.- Pregunta:
Si es presenta una oferta conjunta del lots 11 i 13, per exemple, s'ha de presentar també una
oferta individual per cada un d'aquests lots i després una altra oferta per l'agrupació dels lots?
Serien 3 ofertes (oferta lot 11, oferta lot 13 i oferta conjunta lots 11 i 13) ? Tenint en compte que
no s'accepten variants ho hauríem d'aclarir.
1.- Resposta:
Efectivament, si es presenta una oferta conjunta s'han de presentar 3 ofertes, les
individuals per a cada un dels lots i una altra per l'oferta conjunta. No es pot presentar l'oferta
conjunta si no es presenten ofertes individuals per cada un dels lots de l'oferta conjunta
2.- Pregunta:
Entenem que si es presenta una oferta conjunta, l'adjudicatari serà aquell que presenti la oferta
més aventatjosa en la oferta conjunta. Si ofertem al lot 11 i 13, per exemple, i resultem
adjudicataris del lot 11 però no del 13, però amb la oferta conjunta (millorada) resultem
adjudicataris dels dos lots, es tindria en compte les condicions de la oferta conjunta, entenem?
2.- Resposta:
Efectivament, si presenten ofertes conjuntes hauran d'especificar l'import dels diferents lots als
quals licitin i la quantia que no es podrà superar en cas d'ofertes conjuntes és l'import
corresponent a la suma total de cada un dels lots individuals licitats, o sigui que l'import de cada
un dels lots licitats en l'oferta conjunta no podrà superar l'import assenyalat per cada lot. En el
cas que es planteja si resulten adjudicataris dels dos lots (per ser l'oferta conjunta ) obviament
les condicions serien les proposades per la conjunta.

