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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
ALTRES ORGANISMES
CONSORCI SOCIOSANITARI DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
RESOLUCIÓ per a l’esmena d’errors tipogràfics de la contractació per al servei integral de restauració
incloent servei de cuina i explotació de la cafeteria del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès,
publicada la licitació en el DOGC núm. 6877, de 22.5.2015 (exp. CSSVP 1/15).
Atès que s'han detectat uns errors tipogràfics en el quadre de característiques específiques, en segon lloc en
l'apartat 3.2 ( previsions de consum ) del plec de prescripcions tècniques i finalment un error material en
l'apartat 4.1, ( serveis a usuaris ) , del plec de prescripcions tècniques .
A l'empara de la facultat d'esmena dels errors materials regulada a l'art. 105.2. de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,

RESOLC:

Esmenar els errors del quadre de característiques tècniques, tal com a continuació es relaciona:

On diu:

1.1. Preu unitari de les pensions: 49 punts
S’atorgarà la màxima puntuació a l’oferta més econòmica i es puntuarà la resta en aplicació de la proporció
directa inversa que comprengui la diferència que presentin respecte de la més econòmica,

X = y – (y*(Oc-Oma))/Oma

Ha de dir:
1.1 Preu unitari de les pensions: 49 punts
S’atorgarà la màxima puntuació a l’oferta més econòmica i es puntuarà la resta en aplicació de la proporció
directa inversa que comprengui la diferència que presentin respecte de la més econòmica,

Oferta més econòmica
------------------------ X 49 punts = Y
Oferta realitzada

On diu:

1.2 Rebaixa total en el llistat de preus dels serveis extres...2 punts
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S’atorgarà la màxima puntuació a l’oferta que contingui una major rebaixa del preu dels serveis extres i es
puntuarà la resta en aplicació de la proporció directa inversa que comprengui la diferència que presenti
respecte de la de major rebaixa,

X = y – (y*(Oc-Oma))/Oma

Ha de dir:

1.2 Rebaixa total en el llistat de preus dels serveis extres...2 punts
S’atorgarà la màxima puntuació a l’oferta que contingui una major rebaixa del preu dels serveis extres i es
puntuarà la resta en aplicació de la proporció directa inversa que comprengui la diferència que presenti
respecte de la de major rebaixa,

Oferta més econòmica
------------------------- X 2 punts = Y
Oferta realitzada

Esmenar l'error tipogràfic en el quadre que es troba en el punt 3.2 (previsions de consum) del plec de
prescripcions tècniques, tal com a continuació es relaciona:

On diu:

Servei

Places Pensions

Internament Sociosanitari

191

60.000

Internament Residència

107

38.500

Hospital de Dia

25

2.500

Centre de Dia

30

550

Estimació total pensions

101.550

Ha de dir:

Servei
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Hospital de Dia

25

550

Centre de Dia

30

2.500

Estimació total pensions

101.550

Esmenar l’error material en l’apartat 4.1 ( serveis a usuaris), concretament al principi de la pàgina 10 del plec
de prescripcions tècniques, tal com a continuació es relaciona:

On diu:
-La pensió alimentaria complerta no inclourà el subministrament d’aigua mineral. S’haurà de disposar d’algun
sistema de purificació d’aigua corrent, el qual cal especificar en l’oferta. S’accepten propostes al respecte

Ha de dir:
-La pensió alimentaria complerta no inclourà el subministrament d’aigua mineral

Vilafranca del Penedès, 10 de juny de 2015

Roser Aguilar Vidal
Gerent

(15.161.015)
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