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Expedient núm.: 2022/SUB-58
Resolució del rector de la Universitat de Lleida per la qual es declara desert el procediment per a la
contractació del subministrament de 15 ordinadors portàtils per a la Universitat de Lleida
FETS:
1. Per resolució de data 20 de juliol de 2022 s’aprova l’expedient de contractació mitjançant procediment
basat en acord marc,
El personal tècnic informa en data 29 de juliol que la única oferta presentada per l’empresa Cos
Mantenimiento, SA no ha presentat el model de mostra requerit en la invitació a participar d’acord amb
l’article 89.1e) de la ley 9/2017, de 8 de novembre, de contractes dels sector públic com a l’aparat 2.10 del
plec de requisits tècnics per a l’homologació de proveïdors d’equips de treball i per aquest motiu proposa
declarar deserta la licitació donat que un cop exclosa aquesta oferta, no hi han més candidats que hagin
presentat una oferta en aquesta licitació.
A aquests fets els són d'aplicació els següents
FONAMENTS DE DRET:
1. L’article 139 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (a partir d'ara LCSP), estipula
l’obligatorietat de sotmetre's a l'establert en els plecs com a part integrant del contracte.
2. L’article 150 de la LCSP preveu la possibilitat que l’Administració pugui deixar deserta una licitació
per manca de proposicions.
Per això, en ús de les facultats, en matèria de contractació, que disposa el Decret 201/2003, de 26 d’agost,
pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat de Lleida i, el Decret 113/2019, de 21 de maig, de
nomenament com a rector de la UdL (DOGC 7880)
RESOLC:
Primer: Excloure de la licitació a l’empresa Cos Mantenimiento ,SA (NIF A81585838)
Segon. Declarar desert el procediment basat en acord marc per a la contractació del subministrament de 15
ordinadors portàtils.
Segon: Notificar aquesta resolució a les empreses licitadores i publicar-la en el perfil del contractant.

Jaume Puy Llorens
Rector
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició
davant el rector de la Universitat de Lleida, previ al contenciós administratiu en el termini d’un mes, a comptar des
de l’endemà de recepció de la notificació corresponent, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Així mateix, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de
Lleida, en el termini de dos mesos, comptats des de l’endemà de la recepció de la notificació corresponent,
d’acord amb l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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