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Àmbit: Contractació
Expedient: SRV 2019 0268
Denominació: Servei de redacció del projecte executiu del pavelló doble poliesportiu «El Molinet»
Assumpte: Declaració de licitació deserta
RESOLUCIÓ
En data 27 de novembre de 2019 aquest òrgan de contractació va aprovar l’expedient de contractació
referenciat més amunt així com el plec de clàusules que havia de regir la licitació i es va publicar
anunci de licitació en la plataforma de serveis de contractació pública.
Amb posterioritat a la publicació es van advertir una sèrie d’errors de necessària correcció, que van
requerir la suspensió del termini de presentació d’ofertes, i a tal fi, prèvia fiscalització jurídica i
econòmica, es aprovar, en data 9 de gener de 2020, l’addenda a l’informe de necessitats comprensiva
dels defectes advertits i de les respectives propostes de correcció.
Aprovada l’addenda, en data 9 de gener de 2019 es va publicar nou anunci de licitació amb finalització
del termini per a la presentació d'ofertes el dia 24 de gener de 2020 a les 23:59. Un cop finalitzat el
termini, l’eina Sobre Digital va certificar que no s’havia presentat cap oferta.
En data 28 de gener de 2020 es va celebrar la mesa de contractació per obrir el sobre A i si s’esqueia
el B, en la qual es va acordar proposar que la licitació es declarés deserta per manca de presentació
d’ofertes, a l’empara de l’article 150.3 paràgraf segon de la LCSP.
Atès que l’òrgan de contractació és l’apoderat de la gerència de RELLSA, de conformitat amb
l’escriptura de data 22 d’abril de 2013 (notaria del Sr. Joaquin Ochoa de Olza Vidal,amb núm. protocol
876) al seu apartat quart, estipulació segona, relativa a les facultats conferides a la gerència.
De conformitat amb les competències establertes als articles 61 i 117 de la LCSP,
RESOLC

Declarar deserta la licitació SRV 2019 0268 Servei de redacció del projecte executiu del pavelló doble
poliesportiu «El Molinet» per manca de presentació d’ofertes.
Luís Alberto Rodríguez Merayo
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