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RESOLUCIÓ DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA PER LA QUAL ES DECLARA DESERTA LA
LICITACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE FONTS D’AIGUA EN DIFERENTS EDIFICIS DE LA
UNIVERSITAT DE BARCELONA MITJANÇANT EL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT
ABREUJAT (ART. 159.6 LCSP)
.
EXPEDIENT 2022/166

Per tal de declarar deserta la licitació per a la contractació del subministrament de fonts d’aigua en
diferents edificis de la Universitat de Barcelona, expedient 2022/166.
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- Per resolució de l’òrgan de contractació de la Universitat de Barcelona de data 8 de juliol de
2022, es va aprovar la contractació del subministrament de fonts d’aigua en diferents edificis de la
Universitat de Barcelona, expedient 2022/166, per procediment obert simplificat abreujat.
Segon.- En data 8 de juliol de 2022 es va publicar la licitació en el perfil del contractant de la Universitat
de Barcelona.
Tercer.- En data 19 de juliol de 2022, a la finalització del termini de presentació d’ofertes l’empresa
Aguapura, Aguavia, S.L. va presentar oferta.
Quart.- En data 20 de juliol de 2022 és requeria a l’empresa el següent aclariment i documentació sobre
el preu ofert i característiques tècniques del model de font:
-

que el preu facilitat és preu unitari per al subministrament de les fonts i els filtres en format de
compra, no de lloguer mensual, renting o qualsevol altre format que no està contemplat en la
licitació, i que el material que subministraran per aquest preu compleix els requisits previstos al
plec de prescripcions tècniques, i

-

sol·licitem fitxa tècnica del model de font proposada per aquests preus, tant la font normal com
l’adaptada a persones amb mobilitat reduïda, aportant per exemple alguna fitxa tècnica.

Cinquè.- En data 20 de juliol de 2022, l’empresa presenta la justificació requerida.
Sisè.- En data 21 de juliol de 2022, desprès de la valoració pels tècnics de la justificació rebuda, aquests
recomanen a l’òrgan de contractació no acceptar l’oferta presentada per l’empresa Aguapura, Aguaviva
SL a l’expedient 2022/166 de contractació d’un subministrament de fonts d’aigua en diferents edificis
de la UB, donat que els productes proposats no compleixen algunes de les característiques tècniques
d’obligat compliment fixades al plec de prescripcions tècniques.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- A l’article 150.3 de la Llei de contractes del sector públic (LCSP) s’estableix que no podrà
declarar-se deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que sigui admissible d’acord
amb els criteris que figurin en els plecs, deduint-se “a sensu contrario” que sí podrà declarar-se deserta
una licitació en la que no hi hagi cap oferta admissible conforme als plecs.
Segon.- En virtut de la delegació de competències en matèria contractual efectuada pel rector en data
13 de gener de 2021.
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En virtut dels antecedents de fet i fonaments de dret exposats,
RESOLC
Primer.- Declarar deserta la licitació per a la contractació del subministrament de fonts d’aigua en
diferents edificis de la Universitat de Barcelona, expedient 2022/166.
Segon.- Ordenar que es notifiqui aquesta resolució a l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient
(OSSMA) de la Universitat de Barcelona, com a òrgan promotor de la contractació, i a l’Oficina de
Contractació i que la mateixa es publiqui en el perfil del contractant de la Universitat de Barcelona.
Barcelona,

Núria Font Soler
Directora de l'Àrea de Serveis Comuns i Grup UB
Òrgan de Contractació (p.d.13/1/2021)
Contra la present resolució els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de 2 mesos a comptar des de l’endemà de la notificació de la present, de conformitat
amb l’establert a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant, i de forma prèvia a la via judicial, els interessats poden optar per interposar un recurs de reposició, en el termini d’un
mes a comptar des de l’endemà de la notificació de l’acte impugnat, en base a l’establert a l’article 123 i següents de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu de les administracions públiques. Interposat l’esmentat recurs, en cap cas
es suspendrà l’execució de l’acte impugnat. Fins que no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de reposició no es
podrà interposar el recurs contenciós administratiu.

Expedient 2022/166

