Coma afecta el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per
a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, als expedients que
tenim en curs o els que tenim pendents de licitar ?
-

Pel que fa als expedient pendents de licitar: la idea és poder-los treballar internament
però no publicar-los fins que finalitzi la vigència del Reial Decret o de les seves
pròrrogues, ja que no podríem establir un termini de presentació d’ofertes. Per tant,
treballar-los per tal que quan arribi el dia que l’estat d’alarma finalitzi, les puguem
publicar.

-

Pel que fa a les licitacions que estan en període de presentació d’ofertes: De conformitat
amb Disposició addicional tercera del Reial Decret, cal suspendre el termini de
presentació d’ofertes fins a la finalització de la vigència del Reial Decret o de les seves
pròrrogues. En aquest sentit, adjuntem un document que hem preparat per tal que el
pugueu publicar al perfil del contractant de la plataforma de contractació. Crec que el
millor no és publicar-la als diferents expedients sinó a la pàgina principal de la
plataforma, on es va publicar la contractació programada. EN aquest sentit, caldrà que
sigui cada un dels administradors qui ho publiqui, sense que puguem ésser nosaltres en
tat que no tenim aquest rol.

-

Pel que fa a les licitacions en les que ja ha finalitzat el termini de presentació d’ofertes:
En aquest cas es podria seguir amb la tramitació fins que ens trobem amb el cas d’haver
de realitzar un acte susceptible d’interposició de recurs. Arribats en aquest punt caldria
para la tramitació de la licitació ja que el termini per interposar recursos també ha
quedat en suspens. Per tant, en algunes licitacions es pot fer alguna tramitació per tard
o d’hora s’haurà de paralitzar la tramitació d’aquestes.

-

Pel que fa a les licitacions que estan en tràmit de requeriment o de formalització: En el
cas que els licitadors o adjudicataris s’hi avinguin, es pot seguir amb la tramitació. En
aquest cas us adjuntem un document que els hi hauríeu d’enviar per tal que us informin
de si poden o volen seguir amb la tramitació i en cas que vulguin seguir, adjuntem la
resolució de no suspensió.

-

Pel que fa a les licitacions que siguin necessàries per atendre a necessitats
immediatament vinculades al COVID-19, i que estiguin en tramitació: Es podria o
justificar la no suspensió de la licitació i fins i tot renunciar de l’expedient i iniciar-lo de
nou amb el tràmit d’emergència, que recordeu que comporta poder comprar sense
seguir els procediments marcats a la LCSP.

-

Pel que fa a les modificacions contractuals d’expedients que estan en execució:
recomanem que en cas que s’hagi de portar a terme alguna modificació d’algun dels
expedients que teniu adjudicats es parli amb el contractista a efectes de poder
formalitzar-la.

Atès que es tracta d’una situació nova i que no sabem el que durarà, qualsevol informació que
tinguem us la farem arribar i si en algun moment canvia algun dels aspectes que hem indicat en
el present correu, us ho comunicarem. Així mateix qualsevol qüestió o cas específic que vulgueu
comentar, ja ho sabeu.

Tingueu en compte que aquesta situació el que vol és paralitzar-ho tot i només fer front a tot
allò que vagi relacionat a la situació del COVD-19, pel que hem de ser conscients que ens podem
trobar que un cop hagi passat aquesta situació hi hagi expedients que haguem de regularitzar.
Doncs be, una vegada hagi passat aquesta situació veurem com fem front a la resta.

Servei Agregat de Contractacions Administratives.

