RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE
Contracte: Contracte privat
Tipus: Subministraments
Expedient: PO SU 0001/2022

Unitat promotora: Direcció d’Ocupació

Procediment: Obert subjecte a regulació
harmonitzada
Títol: Begudes calentes pels esmorzars de les persones internes dels centres
penitenciaris de Catalunya.
ANTECEDENTS DE FET
Primer.En data 20 de juliol de 2021 es va aprovar l’inici de l’expedient corresponent al
procediment obert segons l’article 156 i següents de la LCSP per a la contractació del
subministrament de begudes calentes pels esmorzars dels interns dels centres
penitenciaris de Catalunya i el lliurament i manteniment de la maquinària expenedora
corresponent.
Segon.El mateix dia 20 de juliol es va licitar i publicar a la Plataforma de contractació pública el
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i el dia 8 de setembre de 2021, a
les 13:00 hores va finalitzar el termini per presentar ofertes.
Tercer.En data 10 de setembre de 2021va reunir-se la Mesa de Contractació per l’obertura del
sobre A de documentació general aportats pels licitadors, que van ser els següents:
•
•

ALIMASGRAU, S . L.
CAFÉS BATALLA 2000, S. L.

Quart.En data 17 de setembre de 2021 va reunir-se la Mesa de Contractació per l’obertura
pública del sobre B relatiu a les ofertes econòmiques i altres avaluables objectivament.
Cinquè.En data 5 de novembre de 2021 l’òrgan tècnic va elaborar ponència en la qual, vistos els
informes presentats pels tècnics de la Direcció d’Ocupació de CIRE sobre les màquines i
la matèria primera oferts per ambdues empreses proposa que aquesta licitació quedi
deserta per manca d’ofertes vàlides, donat que:
-

-

L’empresa CAFÉS BATALLA 2000, S. L. no compleix amb els requisits sol·licitats al
plec de prescripcions tècniques respecte la màquina que ha de preparar els
esmorzars, donat que no pot donar un rendiment superior als 80 litres hora si
treballa amb corrent monofàsica.
La fitxa tècnica presentada per l’empesa ALIMASGRAU, S. L. sobre la matèria
primera llet “no és ni llet parcialment deshidratada (evaporada parcialment
desnatada, evaporada semidesnatada), ni llet totalment deshidratada (en pols
parcialment desnatada, en pols semidesnatada), per tant no és un producte apte,
ja que no és el producte que es demana al plec tècnic”
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Sisè.La Mesa de contractació d’aquest expedient va reunir-se, en sessió de les 12:30 hores
del dia 8 de novembre de 2021 per avaluar aquesta ponència i tots els membres mostren
el seu acord amb el contingut dels informes presentats i de la pròpia ponència tècnica
acordant en conseqüència proposar l’exclusió d’ambdós licitadors i declarar deserta la
licitació per manca d’ofertes vàlides.
FONAMENTS DE DRET
1.- A l’empara del que disposen els articles 156 i següents i 317 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) sobre l’adjudicació del procediment
obert.
2.- A tenor del que disposa l’article 153 de la mateixa norma legal sobre la formalització
dels contractes.
3.- De conformitat amb les prescripcions del Plec de Clàusules Particulars i de les
prescripcions tècniques d’aquesta licitació.
RESOLC
Primer.Declarar deserta la licitació de la contractació del subministrament de begudes calentes
pels esmorzars dels interns i internes dels centres penitenciaris de Catalunya i el
lliurament i manteniment de la maquinària expenedora corresponent, expedient PO SU
0001/2022, per manca d’ofertes vàlides.
Segon.Notificar a les empreses participants en la licitació aquesta resolució i publicar-la a la
plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya i al Diari Oficial de la
Unió Europea.
Tercer.Contra aquesta resolució es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs especial en
matèria de contractació previ al recurs contenciós administratiu, davant el mateix òrgan
que l’ha dictat o de l’òrgan competent per resoldre’l (Òrgan Administratiu de Recursos
Contractuals de Catalunya), dins del termini de quinze dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la remissió d’aquesta notificació, de conformitat amb allò que disposa
l’article 44 i següents de la LCSP.
El recurs contenciós administratiu, de conformitat amb allò que es preveu en l’article 46
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, es podrà interposar davant l’òrgan jurisdiccional competent, en el termini
de dos mesos a comptar des de l’endemà de rebre la notificació.
Tot això sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri
procedent.
Annabel Marcos Vilar
Directora del Centre d’Iniciatives per a
la Reinserció (CIRE)
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