Resolució de l’Òrgan de Contractació de la Fundació URV, per la qual es rectifica
l’error detectat en el Plec de clàusules administratives que regeix la licitació
corresponent al procediment obert per a la prestació del servei d’una pòlissa de
Responsabilitat Civil d’Administradors i Alta direcció.

D’acord amb allò establert a l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques i les instruccions internes de contractació
de la Fundació URV.

RESOLC:

PRIMER: Rectificar els errors detectats en el apartat B (Dades econòmiques) i D / D.2 (Termini
de durada del contracte) del quadre de característiques del Plec de clàusules administratives i
en conseqüència l’annex 2 (Model d’oferta econòmica) que regeixen aquesta licitació i que a
continuació es detallen:

B. Dades econòmiques
On diu:
B2. Valor estimat del contracte: 5.700€ (contracte inicial + pròrrogues)
B3. Pressupost de licitació: 2.850€ (*) (**) (tres anys de contracte inicial)
Ha de dir:
B2. Valor estimat del contracte: 1.900€ (contracte inicial + pròrroga)
B3. Pressupost de licitació: 950€ (*) (**) (un any de contracte inicial)

D. Termini de durada del contracte
On diu:
D. Termini de durada del contracte: 3 anys a comptar a partir de l’endemà de la signatura del
contracte. Està previst que el contracte inicií la seva execució el dia 26 de setembre de 2017.

D.2 Durada de la pròrroga: el contracte es podrà prorrogar tàcitament per a períodes anuals fins
al termini de 6 anys inclòs la durada de tres anys de contracte inicial, d’acord amb l’article 22 de
la Llei 50/1980, de 8 d’octubre de Contractes d’Assegurances.
Ha de dir:
D. Termini de durada del contracte: 1 any a comptar a partir de l’endemà de la signatura del
contracte. Està previst que el contracte inicií la seva execució el dia 26 de setembre de 2017.
D.2 Durada de la pròrroga: el contracte es podrà prorrogar tàcitament per un període anual fins
al termini de 2 anys inclòs la durada d’un any de contracte inicial, d’acord amb l’article 22 de la
Llei 50/1980, de 8 d’octubre de Contractes d’Assegurances.

Annex 3. Model d’oferta econòmica
On diu:
CONCEPTE

Pòlissa de responsabilitat
Civil d’administradors

PREU MÀXIM OFERT DE
LICITACIÓ (3 anys de
contracte) (Impostos
inclosos)
2.850,00 €

PREU OFERT ( 3 anys de
contracte) (Impostos
inclosos)

PREU MÀXIM OFERT DE
LICITACIÓ (1 any de
contracte) (Impostos
inclosos)
950,00 €

PREU OFERT ( 1 any de
contracte) (Impostos
inclosos)

Ha de dir:
CONCEPTE

Pòlissa de responsabilitat
Civil d’administradors

SEGON: Amb l’objectiu de mitigar l’impacte de la nota correctiva la present rectificació ajorna
la data límit de presentació de proposicions fixat per al dia 23 de juny de 2017 fins a les 18.00 al
dia 4 de juliol de 2017 fins a la 13:30.

TERCER: El preu de la prima de la prorroga podrà ser revisat a preus de mercat, susceptible a
possibles modificacions o possibles regularitzacions.

QUART: Publicar aquesta resolució de rectificació en el perfil del contractant de la Fundació
URV.

CINQUÉ: Informar que contra aquesta resolució, que és de tràmit, no es pot interposar cap
recurs.
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