GENERALITAT DE CATALUNYA

Número
d'expedient:
Tipus:
Procediment:

Òrgan gestor:

GSSV-SU-O-21-0517
Subministrament
Obert harmonitzat
Àrea de contractació conjunta
ICS-GSS
Unitat de Gestió Econòmica
Hospital Universitari Arnau de
Vilanova

Resolució per la qual es declara deserta la licitació
Subministraments de dos arcs quirúrgics destinats a l'Hospital Comarcal del Pallars
(HCPL) i l'Hospital Universitari de Santa Maria (HUSM), gestionats per l’empresa
pública Gestió de Serveis Sanitaris

Vist l’expedient instruït per a la contractació del subministraments de dos arcs quirúrgics
destinats a l'Hospital Comarcal del Pallars (HCPL) i l'Hospital Universitari de Santa Maria
(HUSM), gestionats per l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris i del que es
dedueixen els següents:
Antecedents de fet
Primer.‐ En data 15 d’octubre de 2021 es va incoar l’expedient número GSSV-SU-O-210517, per a la contractació del subministrament de dos arcs quirúrgics destinats a
l'Hospital Comarcal del Pallars (HCPL) i l'Hospital Universitari de Santa Maria (HUSM),
gestionats per l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris.
Segon.‐ En data 15 d’octubre de 2021 es va aprovar l’expedient, el qual es va publicar en
l’adreça de la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de
Catalunya
l’empresa
pública
Gestió
de
Serveis
Sanitaris
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/gss ) el dia 22 d’octubre de 2021.
Tercer.‐ El dia 31 d’octubre de 2021 a les 12:00 h va finalitzar el termini de presentació
d’ofertes sense que s’hagués presentat cap oferta a la licitació.
En l’annex d’aquesta Resolució s’adjunta certificat de l’eina del Sobre digital del que es
desprèn que no hi consta cap proposta presentada.
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Fonaments de dret:
Primer.- Atès el que preveuen l’article 6.1.g de l’Acord GOV/184/2015, de 15 de
desembre, pel qual s'aproven els nous Estatuts de l'empresa pública Gestió de Serveis
Sanitaris i l’acord adoptat pel Consell d’Administració de GSS en sessió de 23 de
desembre de 2019.
Segon.- En la tramitació de l’expedient de contractació s’ha observat l’establert a la llei
9/2017, de 8 de novembre, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014 (LCSP), així com les clàusules establertes als plecs que regeixen aquesta
contractació.
Tercer. En virtut de l’aplicació, a sensu contrario, de l’article 150.3 de la LCSP que
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”.
Del citat precepte es desprèn que l’òrgan de contractació podrà declarar deserta una
licitació, bé quan no s’hagin presentat ofertes, bé quan aquestes no siguin admissibles
d’acord als plecs.
Per l’exposat,
Resolc
Primer. Declarar deserta la licitació de l’expedient número GSSV-SU-O-21-0517, per a la
contractació del subministraments de dos arcs quirúrgics destinats a l'Hospital Comarcal
del Pallars (HCPL) i l'Hospital Universitari de Santa Maria (HUSM), gestionats per
l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris, per manca de presentació d’ofertes.
Segon. Procedir a publicar la present resolució en el Perfil de contractant de l’empresa
pública Gestió de Serveis Sanitaris, que es troba a la Plataforma de serveis de
contractació
pública
de
la
Generalitat
de
Catalunya
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/gss).

Tercer. Contra aquesta resolució, els interessats:
a) podran interposar amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de
contractació (previ a la interposició del recurs contenciós administratiu), davant el
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en el termini de 15 dies hàbils
segons allò establert als articles 44, 50 i la disposició addicional quinzena de la LCSP
(l’escrit es podrà presentar al registre de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de
Lleida, el en registre del Tribunal de Contractes del Sector Públic, i en els llocs
establerts en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de, Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques);
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b) o bé interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu en el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la data
d’enviament de la notificació o avís de notificació, segons allò establert a la disposició
addicional quinzena de la LCSP i l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-administrativa.

Lleida,

Responsable Àrea Econòmica i Financera
Hospital Universitari de Santa Maria
Gestió de Serveis Sanitaris
Expedient número GSSV-SU-O-21-0517
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Certificat de l’eina Sobre Digital
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Certificat de l'eina Sobre Digital
Per a la licitació corresponent a "Subministrament de dos arcs quirúrgics destinats a l'Hospital Comarcal del Pallars (HCPL) i l'Hospital Universitari
de Santa Maria (HUSM), gestionats per l'empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris." amb el codi d'expedient "GSSV-SU-O-21-0517" que
finalitza el termini per a la presentació d'ofertes el dia 31/10/2021, a les 12:00, les proposicions presentades mitjançant l'eina de Sobre Digital són
les que es relacionen a continuació:
NIF

Data d'entrada

Hora d'entrada

Registre d'entrada
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Denominació social
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