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Secretaria de la Junta de (lovcrn
Unitat emissora:
Núm. d'expedient:
Rectilicació errada al Document tlc Solució contractual
dclinitiva del contracte de serveis de tecnologies de la
Assumpte:
informació i la comunicació de l’Ajuntament de Palma
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LA JUNTA DE GOVERN

Dia 20 dejuny de 2018 la Junta de Govern de l’Ajuntament de Palma va aprovar el Document
de Solució contractual delinitiva del contracte de serveis de tecnologies de la informació i la
comunicació de l’Ajuntament de Palma, expedient 2017—026—A 2017.
Amb posterioritat ha estat advertida una errada de transcripció a la pàgina 73, apartat 7.7
(“requisitos cle seguridad y gestión de usuarios y permisos” del Lot 1), de forma que havia
quedat inclosa l’exigència d”iina certificació de nivell alt en seguretat que no s’havia de
demanar i que, per això, ja no havia estat exigit en el Document descriptiu inicial aprovat al
seu dia, amb el que va tenir inici el procediment.
Disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’l d’octubre, reguladora del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques: “Les administracions públiques poden
rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’oñci o a instància dels interessats, els errors
materials, defet o aritmètics existents en els seus actes”.
Atesa la necessitat de salvaguardar els principis rectors de la contractació pública.
De conformitat amb el que estableix la Disposició addicional segona, apartat tercer, del
RDLegislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic i normativa concordant, es proposa que per la Junta de Govern de l’Ajuntament de

Palma s’adopti el següent

ACORD
Esmenar l’errada de transcripció soferta al Document de Solució Contractual definitiva
del contracte de serveis de tecnologies de la informació i la comunicació de l’Ajuntament de
Palma i, en conseqüència, eliminar del punt 7.7, pag. 73, relatiu als requisits de seguretat i
gestió de usuaris i permisos /Lot 1), la següent frase: “El Adjudicatario debe estar en
posesio'n del certificada de nivel alto en seguridad”.
1er.—

2n.- Concedir un nou termini de 30 dies naturals per a la presentació d’ofertes, respecte dels
tres lots que es troben en licitació per a la prestació de serveis de Tecnologies de la
Informació i la comunicació de l’Ajuntament de Palma.
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