Exp. I17.0035CN
Tipus: subministraments
Procediment: obert NO SARHA
Objecte: Subministrament d’un equip comptador de radioisòtops
Promotor: Dra. Marga Nadal. Directora d’Estratègia de l’IDIBAPS

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ

Vista la proposta de la Mesa de Contractació elevada a aquest òrgan pel seu Secretari en data 11
de maig de 2018 on es proposa declarar desert el procediment per a la Contractació del
subministrament d’un equip comptador de radioisòtops per haver-se constatat l’absència d’ofertes
admissibles en la fase de valoració de la única oferta presentada.
D’acord amb el que disposa l’article 22.1 g) del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic a la
Mesa de contractació.
D’acord amb el que disposa l’article 151 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i
el Plec de clàusules administratives particulars d’aquesta contractació.
Com a òrgan de contractació
RESOLC
Primer.- Declarar desert el procediment de contractació pel subministrament d’un equip comptador
de radioisòtops, donat que la única oferta presentada és inacceptable per mancar d’un requisit
declarat com essencial a l’apartat 3.1 del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT), en concret per
no disposar l’equip ofert de la capacitat de GB mínima d’1 TB establerta al PPT. I donat que ha
estat la única oferta presentada.
Segon.- Que la resolució es notifiqui al licitador interessat i es publiqui en el perfil de contractant
d’IDIBAP.
Tercer.- Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu en el termini de 2 mesos a comptar des de l’endemà de la notificació de la
resolució, davant els jutjats del contenciós - administratiu d’acord amb els articles 8 i 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant,
d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, potestativament les empreses licitadores podran
interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’ un (1) mes a
comptar des de l’endemà de la data de la publicació de la resolució.
Barcelona, a 25 de maig de 2018

Sra. Rosa Vilavella
Òrgan de Contractació

