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DECRET
Assumpte: Declarar no adequada l’oferta presentada per la contractació del subministrament, en règim
de lloguer, de sanitaris químics.
Òrgan: Regidora d’Administració,
Administració, Bon Govern i Transparència
Expedient: 2022/000021016

Relació de fet
1. Per decret 6179/2022, de 8 de juny de la Regidora delegada d’Administració, Bon Govern i Transparència
es va iniciar la contractació del subministrament en règim de lloguer de sanitaris portàtils, amb mesures de
contractació pública socialment responsable
2. Les empreses licitadores havien de p
presentar
resentar les seves ofertes electrònicament a través de la plataforma
Pixelware. El termini per presentar les ofertes finalitzava el dia 1 de juliol de 2022 a les 9.00 hores.
3. Es va presentar una oferta de licitació que no havia presentat oferta per la neteja dels sanitaris, la qual
cosa fa que l’oferta resulti manifestament insuficient per a satisfer les necessitats i requisits especificats als
plecs,, per tant, la Mesa de contractació reunida el dia 11 de juliol
juliol, ha considerat
siderat aquesta oferta com no
adequada i considera que s’ha d’iniciar un nou procediment negociat sense publicitat per a aquesta
contractació, ajustant-se
se al que determina l’article 168 de la LCSP
LCSP.
Fonaments de dret
L’article 168.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractess del Sector Públic, per
p la què es transposa
a l’ordenament jurídic espanyol less Directiv
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,
de 26 de febrer de 2014.
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 2200/2022, de 28 de febrer d’organització
d
i
competències del govern municipal
municipal,
RESOLC:
PRIMER. Declarar deserta la contractació del subministrament en règim de lloguer de sanitaris portàtil
portàtils al
considerar-se com a no adequada l’única oferta presentada per la contractació del subministrament en règim
de lloguer de sanitaris portàtils,, al resultar manifestament insuficient per satisfer, sense
s
canvis substancials,
les necessitats i els requisits de l’òrgan
rgan de contra
contractació especificats en els plecs i no haver més ofertes.
ofertes
SEGON. Publicar aquesta resolució al perfil del contractant
contractant.
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