Data: 19 de març de 2020
Exp. Contractació: OH-01/2020
Assumpte:
Suspensió
termini
presentació
ofertes,
com
a
conseqüència de la declaració d’estat
d’alarma.

RESOLUCIÓ GERÈNCIA
Fernando Costa Vilarrasa, amb DNI 46.138.265 N, en nom i representació i en la seva condició de Gerent de
la mercantil JARFELS, SA, actuant per delegació de l'òrgan de contractació de la societat, segons acord adoptat
en data 4 de març de 2020.
I. Vist que el Consell d’Administració de la societat, en data 4 de març de 2020, va acordar l’aprovació i l’inici
de l’expedient per a la contractació del SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES PER LA MODERNITZACIÓ DE LA
FLOTA DEL SERVEI DE JARDINERIA DE JARFELS S.A. – Exp. OH-01/2020 – a tramitar ordinàriament amb
subjecció a les regles previstes a l’article 156 i següents de la LCSP per al procediment obert; restant subjecte
a regulació harmonitzada.
II. Vist que el passat dia 5 de març de 2020 es va enviar a la Oficina de Publicacions de la Unió Europea l’anunci
de la referida licitació per a la seva publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).
III. Vist que, en compliment del que preveu l’article 135.3 de LCSP, el passat 10 de març de 2020 es va publicar
al DOUE l’anunci de la licitació i el passat 13 de març de 2020 en el Perfil del Contractant.
IV. Vist que el termini de presentació de les ofertes inicialment establert finalitzava el proper 8 d’abril de 2020.
V. Considerant que en data 14 de març de 2020, ha entrat en vigor el Real Decreto 463/2020 pel qual es
declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, amb una duració
de 15 dies naturals, essent susceptible de pròrroga.
VI. Considerant el que disposen els apartats 1r i 2n de la Disposició addicional tercera de l’esmentat decret:
1. “Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las
entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el
presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.
2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.”
En virtut de les facultats que m’han estat conferides pel Consell d’Administració de la societat, en sessió de
data 4 de març de 2020:
R E S O L C:
Primer.- SUSPENDRE, amb efectes des de 14 de març de 2020 i fins que perdi vigència la situació d’estat
d’alarma, el procediment per a la contractació del SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES PER LA MODERNITZACIÓ
DE LA FLOTA DEL SERVEI DE JARDINERIA DE JARFELS S.A. – Exp. OH-01/2020 – que es troba publicat en el perfil
del contractant en fase “en termini per a la presentació d’ofertes”.
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Segon.- INTERROMPRE el termini per a la presentació de les ofertes inicialment previst, des del passat 14 de
març de 2020 i fins que perdi vigència la situació d’alarma declarada.
Tercer.- ESTABLIR un termini de 26 dies naturals per a presentar les ofertes a comptar des de la data en què
deixi de tenir vigència l’estat d’alarma declarat.
Quart.- PUBLICAR la present resolució en el perfil del contractant als efectes escaients i RECTIFICAR l’anunci
enviat i publicat al DOUE en data 10 de març 2020.
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