Expedient: 20200566
Entitat: Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp
Tipus: mixt (subministrament i serveis)
Procediment: obert
Tràmit: ordinari
Objecte: nova infraestructura TIC i manteniment associat

RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES DECLARA DESERT EL LOT 1 DE LA LICITACIÓ DE
NOVA INFRAESTRUCTURA TIC I MANTENIMENT ASSOCIAT

ANTECEDENTS
Primer.- En data 28 de maig de 2021, per resolució del Gerent de l’entitat Hospital de
Sant Joan de Reus, SA, es va resoldre aprovar l’expedient de contractació de la nova
infraestructura TIC i manteniment associat (expedient 20200566).
Segon.- L’empresa SPECIALIST COMPUTER CENTRES S.L. va presentar oferta al Lot
1 (Infraestructura de comunicacions centrals de l’Hospital Universitari Sant Joan de
Reus) del procediment de licitació publicat al perfil del contractant d’Hospital de Sant
Joan de Reus, allotjat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la
Generalitat de Catalunya en data 2 de juny de 2021; i en el DOUE en data 4 de juny de
2021.
Tercer.- Transcorregut el termini de presentació de proposicions, es presenta al Lot 1
(Infraestructura de comunicacions centrals de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus)
únicament una oferta per l’entitat SPECIALIST COMPUTER CENTRES S.L.
Quart.- Després de la valoració de la documentació administrativa, la Mesa de
Contractació va posar de manifest que l’oferta tècnica del Lot 1 (Infraestructura de
comunicacions centrals de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus) no es va presentar
d’acord amb els criteris establerts al Quadre de Característiques i al Plec Tècnic.
Cinquè.- En data 16 de juliol de 2021, l’Òrgan de Contractació va resoldre l’exclusió de
l’empresa SPECIALIST COMPUTER CENTRES S.L. de la presentació d’oferta del lot 1
pel següent motiu:
“En aquesta sessió, el vocal tècnic posa de manifest que durant la valoració de
l’oferta tècnica presentada per SPECIALIST COMPUTER CENTRES S.L.,
corresponent al Sobre B, ha observat que la documentació presentada per
l’empresa no correspon a l’objecte del Lot 1 consistent en la infraestructura de
comunicacions centrals, si no que correspon a l’objecte del Lot 3 consistent en
l’actualització de la infraestructura central de comunicacions.”
A més, s’acordà la seva notificació a SPECIALIST COMPUTER CENTRES S.L i
publicació al perfil del contractant.

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
I. L’article 139 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic (en endavant LCSP)
disposa que:
“1. Les proposicions dels interessats s’han d’ajustar als plecs i la documentació
que regeixen la licitació, i la seva presentació suposa l’acceptació incondicionada
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per l’empresari del contingut de la totalitat de les seves clàusules o condicions,
sense cap excepció o reserva (...)”.
Considerant la posició dels tribunals competents en matèria de contractació, en
pronunciaments en casos similars, com per exemple, la Resolució nº 153/2020, del
Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals de data 6 de febrer de 2020,
que assenyala:
“Y es también reiterada la doctrina de este Tribunal que sostiene la
obligatoriedad del contenido del PPT, cuyo incumplimiento es causa de
exclusión. Así, en la Resolución 590/2018, de 21 de junio, con cita de las
Resoluciones 1135/2018 de 7 de diciembre y 590/2018, de 21 de junio, se
declara lo siguiente:
“Para ello hemos de partir de nuestra doctrina sobre la posibilidad de exclusión
de aquellos licitadores cuyas ofertas incumplan los pliegos. Hemos señalado que
el artículo 139 de la LCSP establece que las proposiciones de los interesados
deben ajustarse a lo previsto en el pliego y que su presentación supone la
aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de las
cláusulas o condiciones sin salvedad o reserva alguna, mención al PCAP que se
extiende al PPT (Resoluciones números 4/2011, de 19 de enero, 535/2013, 22 de
noviembre y 15/2017 de 13 de enero).
(…) Por tanto, es innegable que la falta de cumplimiento de alguna de las
condiciones técnicas establecidas en los documentos rectores de la licitación
debe aparejar la exclusión del licitador, porque ello supondría la imposibilidad de
ejecutar el contrato en los términos y con las condiciones previamente fijadas por
la Administración y aceptados por el licitador al presentar su oferta (Resolución
número 551/2014 de 18 de julio).
En suma, es criterio consolidado del TACRC el que establece la obligación de
adecuar la descripción técnica en las ofertas presentadas a lo establecido en el
PPT, siendo la consecuencia necesaria de este incumplimiento la exclusión de la
oferta al no adecuarse a las especificaciones establecidas por el órgano de
contratación”
Tal com es desprèn de la clàusula J.1 del Quadre de característiques, els licitadors han
d’incloure en el Sobre B la seva oferta tècnica d’acord amb l’assenyalat al plec de
prescripcions tècniques; en aquest cas l’empresa al presentar oferta al Lot 1 havia
d’incloure en el sobre B la documentació identificada en el plec tècnic referent a l’objecte
del Lot 1 consistent en la contractació de la infraestructura de comunicacions centrals; de
l’oferta presentada per l’empresa s’observa que degut a un error a l’hora de presentar
oferta no ha desenvolupat l’objecte del Lot 1 i per tant no s’ajusta amb el que disposa al
plec de prescripcions tècniques, extrem que ha de comportar la seva exclusió en
garantia del principi de legalitat i d’aquells que regeixen la legislació aplicable en matèria
de contractes del sector públic.
Finalment, es fa constar que, en data 5 de gener de 2021, la Junta General de la societat
Hospital Sant Joan de Reus, SA –entitat cedent– aprovà la cessió global de tot el seu
actiu i passiu en favor del seu únic soci l’entitat de dret públic Salut Sant Joan de Reus –
Baix Camp –entitat cessionària– amb NIF Q4300351F, que adquirí en bloc la totalitat del
patrimoni de la primera per successió universal, de conformitat amb el projecte de cessió
d’actius i passius elaborat pel Consell d’Administració de l’Hospital Sant Joan de Reus,
SA en data 5 de gener de 2021. A conseqüència de la cessió global, l’entitat cessionària
quedà subrogada en tots els drets i deures de la entitat cedent, fet que determinà
l’extinció de l’Hospital Sant Joan de Reus, SA a efectes del dia 31 de maig de 2021, data
que va inscriure’s al Registre Mercantil l’escriptura de cessió. Per aquest motiu, la
totalitat de drets i deures que resultin del present expedient son transferits a l’entitat de
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dret públic Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp, amb efectes des de l’1 de juny de
2021.
Vist que l’òrgan competent per dictar la present resolució en nom de l’EDP Salut Sant
Joan de Reus Baix Camp és el Gerent, segons disposa l’acord de nomenament i
apoderament adoptat pel Consell d’Administració de l’entitat en data 29 d’abril de 2021,
elevat a públic pel notari de Barcelona, el senyor Ginés-José Sánchez Amorós, en data
25 de maig de 2021, amb número vuit-cents trenta-sis del seu protocol.

Vists els antecedents exposats i les consideracions jurídiques,
RESOLC
Primer.- Declarar desert el Lot 1 (Infraestructura de comunicacions centrals de l’Hospital
Universitari Sant Joan de Reus) de la licitació convocada per l’Hospital Sant Joan de
Reus, SA per a la contractació de la infraestructura de comunicacions centrals per a les
instal·lacions de l’Hospital, relativa a la renovació de la infraestructura de comunicacions
centrals Core Networking, i la contractació dels serveis de gestió i manteniment lligats a
aquest equipament, per no ser admissible la proposta d’oferta presentada al Lot 1 del
procediment de licitació, d’acord amb l’article 150.3 de la LCSP (exp. 20200566).
Segon.- Ordenar la publicació de la present resolució al perfil de contractant de l’Hospital
Sant Joan de Reus.
Tercer.- Aquesta resolució és susceptible de recurs especial en matèria de contractació,
en el termini de 15 dies hàbils, d’acord amb l’article 44 de la LCSP, i es podrà interposar
en els llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, en el registre de l’òrgan de
contractació o davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o
alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb
la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Quart.- Iniciar els tràmits per la incoació d’un nou expedient per la contractació de
l’objecte del procediment de licitació declarant desert, un cop la unitat peticionària revisi
els motius pels quals no s’hi ha presentat cap oferta.

Reus, a data de la signatura digital.

Anton Benet Català
Gerent
Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp
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