Decret d’alcaldia
Expedient X2021001535
Aprovar la declaració de desert del Lot 1 “Material de construcció i eines” del
contracte del subministrament materials construcció, ferreteria, lampisteria,
electricitat i pintura pel mant. equipaments municipals i via pb. de Matadepera
(Exp. X2021001535).
ANTECEDENTS.1.- Per Decret d’alcaldia núm. 227, de data 02.03.2021, es va incoat l’expedient
administratiu per a la contractació de les prestacions de referència i es van demanar
els informes preceptius, així com la redacció del plec de clàusules administratives
particulars, el plec de prescripcions tècniques i la resta de la documentació
complementària.
2.- Per Decret d’alcaldia núm. 269, de data 09.03.2021 es va aprovar l’expedient
administratiu ordinari núm. X2021001535, pel procediment obert amb tramitació
ordinària, regulació harmonitzada amb adjudicació a l’oferta que es basi amb una
millor relació qualitat preu, mitjançant diversos criteris d’adjudicació, per a l’adjudicació
del contracte del subministrament de materials de construcció, ferreteria, lampisteria,
electricitat i pintura pel manteniment dels equipaments municipals i la via pública de
Matadepera, d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques, que es consideren part integrant del contracte, mitjançant
anunci al perfil del contractant de l’Ajuntament de Matadepera, que es troba a la
pàgina
web
de
l’Ajuntament
de
Matadepera,
seu
electrònica:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keywor
d=matadepera&reqCode=viewDetail&idCap=2105890
Aquest contracte inclou 5 lots, que són:
Lot 1 “Material de construcció i eines”
Lot 2 “Material de ferreteria i eines”
Lot 3 “Material de lampisteria i eines”
Lot 4 “Material de electricitat i eines”
Lot 5 “Material de pintures i eines”
4.- El termini de presentació d’ofertes va finalitzar en data 12.04.2021, a les 23:59
hores.
5.- D’acord amb el certificat d’ofertes presentades que obra a l’expedient no es va
rebre cap oferta pel que fa al lot 1 “Material de construcció i eines”.
6.- La Mesa de contractació es va reunir en data 07.07.2021 i va acordar declarar
desert el Lot 1 “Material de construcció i eines” del contracte de subministrament de
materials de construcció, ferreteria, lampisteria, electricitat i pintura pel manteniment
dels equipaments municipals i la via pública de Matadepera, atès que cap licitador
havia presentat oferta.
Document signat electrònicament

FONAMENTS DE DRET
1.- L’article 150.3 de la LCSP estableix que “Una licitació no es pot declarar deserta
quan hi hagi alguna oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris
que figurin en el plec.
2.- L’article 66 de la LCSP estableix l’obligació de publicar al perfil del contractant la
declaració de desert dels contractes.
3.- D’acord amb la Disposició addicional segona, punt 1 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de contractes del sector públic, correspon a l’alcalde de l’Ajuntament la
competència com a òrgan de contractació respecte als contractes de
subministraments, quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris
del pressupost, ni en qualsevol cas la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de
caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que
l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat ,
referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia
assenyalada
Per això, en virtut de les facultats que m’han estat legalment conferides,
RESOLC:
Primer.- Declarar desert el Lot 1 “Material de construcció i eines” del contracte de
subministrament de materials de construcció, ferreteria, lampisteria, electricitat i pintura
pel manteniment dels equipaments municipals i la via pública de Matadepera.
Segon.- Publicar aquesta resolució al perfil del contractant.
Matadepera, document signat electrònicament a la data de l’encapçalament.
L’alcalde

Nil López Crespo
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