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 El termini de presentació d’ofertes
“Es recomana posar la data i hora de finalització del termini per a la
presentació d’ofertes en horari d’oficina, tant de l’òrgan de
contractació com del servei d’atenció a l’usuari (CAU), per poder
atendre i resoldre les preguntes, dubtes i incidències que puguin
tenir les empreses en els moments finals de presentació d’ofertes.”
“Es recomana que l’últim dia del termini de presentació d’ofertes
s’estableixi en un dia hàbil a la seu de l’òrgan de contractació.”
P. ex.:
Procediment: obert (no harmonitzat)
Termini: 15 dies naturals
Publicació de la licitació: 29/06/2021
Últim dia: 15/06/2021 fins a les 14:00:00 h.
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 La possibilitat de retirar l’oferta, modificar-la o substituir-la
“No s’estarà davant d’una retirada de l’oferta si es justifica per la
simple intenció d’evitar la doble proposició, i tampoc no es vulnera el
principi de proposició única (art. 145 de la LCSP).”
Resolució núm. 255/2021 del TARC:
“La presentación de la segunda oferta, […], se produjo tras haber
informado al órgano de contratación, de forma inequívoca e
incontrovertible, de su voluntad de retirar la presentada
anteriormente, […]. Por tanto, la única oferta válida a tener en
consideración en la licitación era la segunda, una vez que la primera
había de ser y fue efectivamente tenida por no presentada; y ello sin
necesidad de que, […], fuera preciso que el órgano de contratación
cotejara ambas y comprobara su identidad, trámite improcedente si,
como es el caso, la primera oferta había de ser reputada inexistente
a todos los efectos.”
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 El requisit de la “paraula clau”
“La paraula clau es configura com la principal garantia de secret de
les ofertes, i només és custodiada per l’empresa licitadora. Sense
l’esmentada paraula clau resulta impossible accedir a la proposició
un cop enviada.”
“Es recomana a les empreses licitadores copiar en el porta-retalls de
l’equip o descarregar el document amb les claus definides per a cada
sobre.”
Resolució núm. 57/2021 del TCCSP:
“Dins de l’eina de Sobre Digital, la paraula clau es configura com la
principal garantia de secret de les ofertes, i només és custodiada per
l’empresa licitadora [...], fet que motiva tots els avisos als licitadors
sobre la importància de la seva custòdia. Només l’empresa licitadora
pot articular, arribat el moment, l’obertura de la seva proposició [...].”
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 L’obertura de les proposicions:
“En el cas que, malgrat no ser obligatori, l’acte d’obertura sigui
públic, aquest es pot dur a terme mitjançant seguiment per
streaming, si les eines d’e-contractació emprades ho permeten,
compartint la imatge de la pantalla de l’ordinador.”
“L’enllaç de l’acte públic d’obertura (via streaming) s’ha de publicar al
tauler d’avisos de l’espai concret de la licitació a la PSCP.”
https://www.localret.cat/meet/
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 La impossibilitat d’accedir al contingut de l’oferta
“Per al cas que no sigui possible obrir un document de l’oferta,
perquè està malmès o perquè no sigui possible desxifrar-lo, l’Eina de
Sobre Digital incorpora l’acció “Comparar empremta electrònica”, que
permet comparar l’empremta electrònica del fitxer presentat per
l’empresa licitadora amb l’empremta electrònica d’una còpia del
mateix fitxer (“fitxer local” o “còpia de seguretat”). Que les
empremtes electròniques siguin iguals significa que el fitxer local (o
còpia de seguretat) és el mateix que el que es va incloure en l’oferta.
Per a això, és important advertir en els plecs que les empreses no
han de modificar els fitxers de les ofertes (ni el contingut ni el nom
del fitxer), una vegada que han estat presentats.”
“Es recomana no permetre l’obertura de documents que estiguin
afectats per algun virus informàtic.”
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 Els criteris de publicació de la informació i documents en el perfil
de contractant
“En els casos en que la PSCP no pugui eliminar la signatura:
documents amb extensió PDF que s’enviïn adjunts a les notificacions
i comunicacions electròniques (eNotum), plantilles dels requeriments
de documentació, i altres fitxers en què, per qüestió de compatibilitat
de format, no sigui possible realitzar aquesta acció, s’haurà de pujar
el fitxer sense aquesta signatura.
En qualsevol cas, és important advertir que els òrgans de
contractació hauran d’eliminar dels fitxers qualsevol enllaç que
permeti accedir al document original; per exemple, el Codi Segur de
Verificació (CSV).”

10

Ex.:
 Fragment d’un contracte (fictici):

 Document editat amb les eines d’ADOBE:

Les eines d’edició d’ADOBE funcionen per capes: si seleccionem la part
eliminada i la copiem en un Word, copiem l’última capa:
Pdf:

Word:
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 Publicació de les ofertes (I)
“De conformitat amb el que estableix l’article 151.2, lletra, b, de la
LCSP, la notificació de l’adjudicació ha de contenir, entre altra
informació, el nom de l’empresa adjudicatària, les característiques i
els avantatges de la proposició de l’adjudicatària que determini que
s’hagi seleccionat l’oferta d’aquesta amb preferència respecte de les
que hagi presentat la resta de licitadors les ofertes dels quals s’han
admès.
L’article 159.6 de la LCSP estableix que, pel que fa als contractes
d’obres d’un valor inferior a 80.000 euros, i als de subministraments i
serveis d’un valor estimat inferior a 60.000 euros (procediment obert
simplificat sumari o abreujat), les ofertes presentades i la
documentació relativa a la seva valoració han de ser accessibles de
manera oberta per mitjans informàtics sense cap restricció des del
moment en què es notifiqui l’adjudicació.
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 Publicació de les ofertes (II)
Com s’han de publicar l’oferta presentada?
a) Criteris d’adjudicació que s’avaluen mitjançant la mera aplicació
de fórmules:
L’oferta que s’ha de valorar mitjançant la mera aplicació de
fórmules, ajustada al model que figura en el plec de clàusules
administratives particulars, s’ha de publicar en el perfil de
contractant, adjuntant-la, quan sigui possible, a l’acta de l’obertura
del sobre que la contingui, o transcrivint-la en la mateixa acta.
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 Publicació de les ofertes (i III)
b) Criteris d’adjudicació la quantificació dels quals depèn d’un judici
de valor:
L’oferta que s’ha de valorar a través d’un judici de valor es
publicarà mitjançant la indicació de les seves característiques
determinants en la resolució d’adjudicació, que s’ha de notificar
als licitadors i s’ha de publicar en el perfil de contractant.
En qualsevol cas, els òrgans de contractació han de publicar en el
perfil de contractant la documentació relativa a la valoració de les
ofertes.
La publicació de l’oferta s’entén, en tot cas, sense perjudici del que
disposa la legislació vigent en matèria d’accés a la informació pública
i de les disposicions que conté la LCSP relatives a la publicitat de
l’adjudicació i a la informació que s’ha de donar als candidats i als
licitadors.”
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