RESOLUCIÓ

En data 15 de febrer de 2018, la gerent territorial de l’ICS a l’Àrea Metropolitana Sud, va dictar
resolució d’incoació de la contractació del servei de manteniment correctiu dels llits Pardo, models
Komplet i Salduba, existents a diferents serveis i habitacions de l’Hospital Universitari de Bellvitge,
per un import de 158.415,67 euros sense IVA i de 191.682,96 euros amb IVA i per una vigència de 19
mesos (des de l’1 de juny de 2018 i fins el 31 de desembre de 2019).
En data 16 de febrer de 2018, es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el de
prescripcions tècniques.
L’anunci de licitació es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), de data 10 de març de
2018, així com al Butlletí Oficial de l’Estat en data 8 de març de 2018.
També es va publicar en data 2 de març de 2018 en el perfil del contractant de l’Institut Català de la
Salut, inserit en la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.
D’acord a la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del
sector públic, aquesta licitació es regeix pel TRLCSP, aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de novembre.
En data 9 de juliol de 2018, es va dictar la resolució d’adjudicació de l’expedient.
Vist el que preveu l’article 152 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic.
Atès que en data 30 de juliol de 2018 l’empresa SERVITEC DIPEMIA SL, va plantejar recurs especial en
matèria de contractació administrativa d’acord amb el que disposa l’article 44 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, contra la resolució d’adjudicació de data 9 de juliol de 2018, on sol∙licita la nul∙litat de
ple dret de la resolució d’adjudicació i del procediment de licitació i subsidiàriament la nul∙litat dels
criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor que es contenen en l’Annex 7 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
Atès que en data 31 de gener de 2019 el recurs interposat per l’empresa SERVITEC DIPEMIA SL, va ser
estimat i aprovat pels membres del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, mitjançant la
resolució 8/2019 (recurs N‐2018‐198).
Vist el que preveu la llei 8/2007, de 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut, i la resolució del
gerent de l’ICS, de 18 de març de 2010, de delegació de competències en matèria de contractes del
sector públic i execució pressupostària en diversos càrrecs directius i personal amb funcions de
comandament de l’ICS
Resolc
Primer. Acordar el desistiment del procediment de contractació relatiu al servei de manteniment
correctiu dels llits Pardo, models Komplet i Salduba, existents a diferents serveis i habitacions de
l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Segon. Notificar aquesta resolució a les parts interessades i procedir a publicar la present resolució
en el Perfil de contractant de l’Institut Català de la Salut, que es troba a la plataforma de serveis de
contractació pública (https://constractaciópublica.gencat.cat)
Tercer. Acordar l’inici d’un nou procediment de licitació.
Quart. Aquesta resolució esgota la via administrativa i es immediatament executiva. Contra la
mateixa s’hi podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un termini de 2 mesos, d’acord amb
el que disposa l’article 27 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic.
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