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Cal dividir els contractes en lots?
La divisió en lots de l’objecte dels contractes, sempre que sigui possible,
constitueix la regla general, havent de justificar l’òrgan de contractació la
decisió de no fer-ho. Les raons per les quals l’òrgan de contractació pot decidir
que no resulta convenient dividir un contracte en lots poden ser, per exemple,
que consideri que la divisió podria comportar el risc de restringir la
competència, o fer l’execució del contracte excessivament difícil o onerosa des
del punt de vista tècnic, o quan la necessitat de coordinar als diferents
contractistes per als diversos lots podria comportar el risc de soscavar
l’execució adequada del contracte.
D’acord amb l’article 5 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures
urgents en matèria de contractació pública, quan l’objecte del contracte no es
divideixi en lots, s’ha d’incloure a l’expedient un informe que en justifiqui els
motius, i fer-ho constar en el plec.
Si el termini establert per a la presentació de proposicions en el plec no
coincideix amb el de l’anunci de licitació, quin termini s’ha de considerar?
Quan es produeixi una divergència en el termini previst per presentar les
proposicions en el plec i en l’anunci, sempre s’ha de considerar el més ampli,
en virtut del principi de seguretat jurídica i per tal d’aconseguir una major
concurrència en el procediment d’adjudicació.
Pot l’òrgan de contractació o, en el seu cas, la mesa de contractació,
sol·licitar un aclariment o requerir l’esmena d’un error observat en l’oferta
presentada per una empresa licitadora?
Sí. L’òrgan de contractació o, en el seu cas, la mesa, podria sol·licitar i admetre
l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes quan siguin de tipus material o
formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l’oferta. Per tant,
es permet l’aclariment o l’esmena d’errors sempre que no comportin una
variació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat
de tracte entre empreses licitadores. Per exemple, l’error en la proposició
econòmica de manca de signatura pel representat de l’empresa licitadora podrà
esmenar-se, ja que dita esmena no implicaria una variació de la proposició, en
el sentit de modificar el seu import.

