Unitat de Contractació Administrativa

Planta Baixa - Plaça Acadèmica s/n
Edifici A- Campus de la UAB- 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)- Barcelona- Spain
Tel +34 93 581 24 79 – Fax +34 93 581 46 97
uca@uab.cat · www.uab.cat

RESOLUCIÓ DE DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE NÚM.
27/2017 DE SUBMINISTRAMENT DE BUTAQUES AMB FARISTOL PER A LA SALA DE GRAUS DE LA
FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Atès que en data 19/09/2017 es va aprovar l’expedient de contractació núm. 27/2017 de subministrament
de butaques amb faristol per a la sala de graus de la facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma
de Barcelona.
Vistes les ofertes presentades a la licitació convocada per a l’adjudicació del citat contracte i un cop
realitzada la seva valoració.
Vista l’acta de la mesa de contractació de data 10/04/2018, per la qual es proposa el desistiment del
procediment d’adjudicació del contracte per haver-se detectat una infracció no-esmenable de les normes
de preparació del contracte atès que no es va especificar al Plec de Prescripcions Tècniques de la licitació
les característiques tècniques (mides, materials i resistència) del faristol incorporat a les cadires objecte de
subministrament, la qual cosa ha suposat que l’oferta amb millor puntuació no cobreix les necessitats de
l’Administració que van motivar la licitació, la qual cosa va en contra, entre d’altres, de la finalitat de la pròpia
llei de contractes del sector públic (RDL 3/2011, de 14 de novembre) que no es altre que el assegurar una
eficient utilització de fons destinats a l’adquisició de béns mitjançant la definició prèvia de les necessitats a
satisfer.
De conformitat amb l’article 155.4 del text refós de la llei de contractes del sector públic, aprovat per reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en relació amb la clàusula 30 del plec de clàusules
administratives particulars de la licitació.
D’acord amb el que disposen els articles 219 i següents del Estatuts de la Universitat Autònoma de
Barcelona, aprovats pel Decret 237/2003, de 8 d’octubre, de la Generalitat de Catalunya.
RESOLC:
Primer. Declarar el desistiment del procediment d’adjudicació de l’expedient de contractació núm. 27/2017
de subministrament de butaques amb faristol per a la sala de graus de la facultat de Filosofia i
Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Segon. Notificar aquesta resolució a les empreses licitadores.
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