Resolució de declaració de desert de la licitació
Expedient

CU-2021-1054

Unitat
promotora

Servei de Suport Tècnic i Inventari

Procediment

Obert simplificat

Objecte

Treballs de digitalització de l'Inventari dels Béns de l'Església
catòlica, de les diòcesis d'Urgell, Vic, Solsona, Girona i Barcelona,
consistent en la introducció de les dades documentals validades en
l'aplicació informàtica MuseumPlus, en el marc del projecte de
"DIGITALIZACIÓN DE OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
ESPAÑOL C24.I3.P5.1-3c: Digitalización del Inventario del Patrimonio
de la Iglesia Católica, Documentación de los bienes declarados BIC
pertenecientes a otras administraciones o personas privadas y
Digitalización de bienes pertenecientes al Patrimonio Histórico
Español de titularidad privada", Fons Next Generation EU.

Modalitat

Tipus

Contracte Públic

Serveis

Antecedents
1. Per resolució de 29.09.2021 es va iniciar l’expedient de contractació de referència.
2. En data 28.10.2021 va tenir lloc la reunió de Mesa de Contractació i es va procedir a
l’obertura del sobre únic per qualificar la documentació de caràcter general aportada
pels licitadors com a requisit d’aptitud per contractar amb el sector públic i les
propostes envers els criteris d’avaluació automàtica (preu). Els licitadors presentats i
les seves ofertes de preu unitari en € IVA exclòs són les següents:
Licitador
Invoport, SL
Pandora
Documental, SL

Lot 1
2,50 €
Gestión 2,50 €

Lot 2
2,50 €
2,50 €

Lot 3
2,50 €
2,50 €

Lot 4
2,50 €
2,50 €

Lot 5
2,50 €
2,50 €

Prioritats
4-3-1-2-5
5-2-4-3-1

3. Vist l’empat registrat, en data 02.11.2021 es notifica electrònicament (Enotum) a les
2 empreses el requeriment de presentació de la documentació descrita en l’art.147.2
apartats a) a c) LCSP per tal de desfer l’empat registrat.
4. En data 11.11.2021 va tenir lloc la reunió de Mesa de Contractació i es va procedir a
analitzar la documentació presentada d’acord amb el requeriment descrit en l’apartat 3.
Els membres de la mesa determinen que no consta en cap dels 2 licitadors,
documentació acreditativa del nombre de treballadors en plantilla per tal d’aplicar els
criteris de desempat previstos en l’art.147.2 LCSP. D’acord amb això, la mesa decideix
recórrer al sorteig previst en l’apartat d) de l’art.147.2 LCSP per a desfer el desempat i
procedir a la proposta d’adjudicació de l’expedient.
5. En data 16.11.2021 a les 09,30 hores es reuneix la Mesa de contractació de forma
presencial en la seu del Departament de Cultura, per tal de realitzar el sorteig decidit
en reunió telemàtica de la mesa en data 11.11.2021 a les 14:00 hores per tal de desfer
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l’empat registrat entre les 2 empreses licitadores presentades en compliment de
l’art.147.2 apartat d) LCSP. El resultat del sorteig desfà l’empat en favor de l’empresa
Pandora Gestión Documental, SL, i en conseqüència la proposta d’adjudicació és la
següent:
 Invoport, SL: lot 4
 Pandora Gestión Documental, SL: lots 1, 2, 3 i 5
6. En data 16.11.2021 es notifica electrònicament (Enotum) a les 2 empreses el
requeriment de presentació de la documentació d’acord amb l’art.159 LCSP per a
l’adjudicació del contracte d’acord amb les característiques següents:
 Invoport,
SL:
Data
de
registre:
16/11/2021
12:04:37
/
Núm.registre:9067/606311/2021
 Pandora Gestión Documental, SL: Data de registre: 16/11/2021 12:09:31 /
Núm.registre:9067/606353/2021
7. Vist que en data 01.12.2021 la Mesa de Contractació acorda assumir l’informe del
Servei de Suport Tècnic i Inventari de data 01.12.2021 de valoració de la
documentació presentada per les empreses proposades d’acord amb els requeriments
notificats electrònicament per Enotum en data 16.11.2021 i proposar a l’òrgan de
contractació el següent:
a) L’exclusió de les 2 empreses presentades a la licitació pels motius següents:
- Invoport, SL: no compliment de les solvències requerides en l’annex II PCAP envers
la proposta del lot 4 de la licitació.
- Pandora Gestión Documental, SL: presentació de la documentació requerida per
l’adjudicació dels lots 1, 2, 3 i 5 fora de termini (es presenta en data 25.11.2021 a les
14:55 hores, i d’acord amb l’art.159.4 LCSP i el registre d’enviament de la notificació
(Data de registre: 16/11/2021 a les 12:09:31 Núm. de registre:9067/606353/2021), la
data límit de presentació era el dia 24.11.2021 a les 23:59:59).
b) La declaració de desert dels lots 1 a 5 de la licitació.
8. S’han acomplert els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació del
contracte, d’acord amb allò que disposen els articles 119, 117, 150 i 159 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i l’art.17.2 del Decret Llei
5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i
gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons
REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic;
9. Fent ús de les facultats que em són conferides per la resolució de data 3 de febrer
de 2021, de delegació de competències en diversos òrgans del Departament,
RESOLC:
1.- Excloure de la licitació a les empreses Invoport, SL amb NIF B55224984 i Pandora
Gestión Documental, SL amb NIF B05234059 d’acord amb els motius descrits en
l’antecedent número 7 de la present resolució.
2.- Declarar deserta la licitació en la totalitat dels seus lots (1 a 5).
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3.- Notificar la resolució a les empreses licitadores, publicar-la en el perfil del
contractant i comunicar que contra aquesta es pot interposar, o bé recurs de reposició
davant de la consellera del Departament de Cultura -en el termini d’un mes a partir de
l’endemà de la recepció de la notificació-, o bé recurs contenciós administratiu davant
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya -en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà de la recepció de la notificació-, d’acord amb el que estableix l’article
123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. No es pot interposar recurs contenciós administratiu fins
que s’hagi resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs
de reposició interposat.

La directora de Serveis
Per delegació,
Resolució de 03.02.2021,
DOGC núm. 8336, de 8.2.2021

Marta Garsaball i Pujol
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