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Expedient CSC F 8/21
Resolució de desistiment

Vist que en data 14 de desembre de 2021 es va incoar l’expedient de contractació mitjançant
procediment obert i tràmit ordinari, de l’acord marc del subministrament de MEDICAMENTS
ONCOLÒGICS per part de l’Òrgan de Contractació del Consorci de Salut i d’Atenció Social de
Catalunya;
Atès que s’ha detectat que a la relació de productes a licitar, que consta en el plec de prescripcions
tècniques que regeixen la licitació no coincideix amb la relació de productes del model d’oferta
econòmica publicades a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya;
Atès que aquest fet pot comportar confusió als potencials licitadors per presentar una oferta en tant
que en el plec de prescripcions tècniques no apareixia el llistat de productes sobre els quals podien
fer oferta;
A efectes de donar compliment amb els principis rectors de la Llei de contractes i, en concret amb el
principi de concurrència i competència;
Vist el què disposa l’article 152 la Llei, 9/2017,de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per
la que es transposen al ordenament jurídic espanyola les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, que permet el desistiment a la celebració
dels contractes en cas de detectar infraccions no esmenables en les normes reguladores del
procediment d’adjudicació o del contracte, si aquest s’acorda abans de la seva adjudicació;
Resolc:
Primer.- Desistir del producte que apareix a la base de dades però no en el plec de prescripcions
tècniques i que és 38819 – PEMETREXED 25MG/ML vial 4 ml de l’acord marc del subministrament
de MEDICAMENTS ONCOLOGICS, a tenor del que estableix l’article 152 de la Llei, 9/2017,de 8 de
novembre, de contractes del Sector Públic, per la que es transposen al ordenament jurídic espanyola
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
per haver-se detectat infraccions no esmenables en les normes reguladores que afecten al
procediment d’adjudicació i al contracte.
Segon.- Ordenar que es doni la publicitat que correspongui.
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