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RESOLUCIÓ DE DECLARACIÓ DE DESERT

Exposició de fets i antecedents
Primer.- En data 28 d’octubre de 2019 va finalitzar el termini de presentació
d’ofertes en el procés de contractació del servei de desenvolupament del
projecte d'acció comunitària Bon Pastor Transforma't al barri de Bon Pastor del
Districte de Sant Andreu, amb mesures de contractació pública sostenible
(contracte núm. 19004007).
Segon.- Al procés de licitació es va presentar una única empresa:
-

ESPAI CONEIX SCCL, NIF – F67013565

Tercer.- Un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes es va procedir a
l’obertura de la Declaració Responsable segons model de l’annex 1 del PCAP, i
es comprova que l’empresa ESPAI CONEIX SCCL declara estar inscrita en el
RELI i comptar amb la solvència requerida a la clàusula 7 del PCAP.
Quart.- Un cop celebrades les diferents sessions de la Mesa de contractació
aquesta proposa ESPAI CONEIX SCCL com a adjudicatària, moment en el que
es procedeix a consultar el RELI per confirmar que compta amb la
documentació i, en particular, amb la solvència exigida. Es comprova que la
informació que l’empresa ha subministrat al RELI no es troba certificada, i que
la xifra que apareix com a volum de negoci en els exercicis anteriors a la data
de licitació no té un valor igual o superior de 120.000 euros, quantia exigida a la
clàusula 7 del PCAP.
Cinquè.- En data 3 de desembre de 2019 es requereix a l’empresa ESPAI
CONEIX SCCL per a que presenti documents o mitjans que acreditin la
solvència econòmica: els comptes anuals d’un dels tres darrers exercicis que
siguin iguals o superiors als 120.000 euros, aprovats i dipositats al Registre
Mercantil o en el Registre oficial que correspongui. Les empreses individuals no
inscrites al Registre Mercantil han d’acreditar el seu volum anual de negocis
mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil.
Sisè.- Presentada la documentació per part de l’empresa el dijous 5 de
desembre, es comprova que en cap dels tres darrers exercicis anteriors a la
licitació, la xifra de negoci aportada té un valor igual o superior a 120.000
euros.

Fonaments de dret
Únic.- Segons consta en la clàusula 7 del PCAP, i d’acord amb l’establert a
l’article 74 de la Llei de Contractes del Sector Públic, per celebrar contractes
amb el sector públic els empresaris hauran d’acreditar estar en possessió de
les condicions mínimes de solvència econòmica i financera i professional o
tècnica, que es determinin per l’òrgan de contractació.
Per tot l’exposat procedeix;
DECLARAR DESERT el procediment de contractació del servei de
desenvolupament del projecte d'acció comunitària Bon Pastor Transforma't al
barri de Bon Pastor del Districte de Sant Andreu, amb mesures de contractació
pública sostenible (contracte núm. 19004007) per l’exclusió de la única
empresa presentada, per incompliment de requisits de solvència econòmica i
financera .
NOTIFICAR la present resolució a ESPAI CONEIX SCCL.

La Gerent del districte de Sant Andreu

Maria Gas de Cid

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr/Sra Maria Gas de Cid, Gerent, el dia 23/12/2019 a les 11:11, que tramita.

