Ajuntament de Navarcles

INFORME DE SECRETARIA
Expedient: Contracte concessió serveis Bar-cafeteria espai esportiu Tres Pins
Tràmit: Informe renuncia a la licitació GESPORTBAGES,SCP

ANTECEDENTS
El dia 5-5—2021 es va constituir la mesa de contractació en el procediment obert per l’adjudicació
del contracte concessió serveis Bar-cafeteria espai esportiu Tres Pins.
En l’esmentat procediment de licitació es va presentar una soferta, l’empresa GESPORT
BAGES,SCLP, representada per Marcela Serban.
Revisada la documentació del sobre 1 la mesa detecta esmenes en el compliment del Document
Únic Europeu (DEUC) i la manca de presentació de la declaració responsable segons model (annex
II) del PCAP.
Es realitza l’oportú requeriment a l’empresa per tal que subsani les deficiències.
El dia 10/5/2021 amb registre d’entrada E 2021002419, la senyora Marcela Serban presenta una
instància i un document en el que fa constar que l’empresa GESPORTBAGES, SCP, quedi exclòs
per renuncia explícita a la licitació esmentada del bar cafeteria Tres Pins de Navarcles.
Davant d’aqueta renuncia aquesta licitació resta sense cap licitador,
FONAMENTS DE DRET
-

L’article 168 de la Llei 972017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic:

Els òrgans de contractació podran adjudicar contractes utilitzant el procediment negociat sense la
prèvia publicació d’un anunci de licitació unicament en els següents casos:
a) En els contractes d’obres, subministres, serveis, concessió d’obres i concessió de serveis,
en els casos que:
1r. No s’ha presentat cap oferta; cap oferta adequada..... a un procediment obert o a un procediment
restringit, sempre que les condicions del contracte no es modifiquin sustancialment, sense que es
pugui incrementar el pressupost base de licitació, ni modificar el sistema de retribució.
COCLUSIONS
Entenem que la renuncia de l’únic licitador presentat al procediment obert incoat per l’adjudicació
del contracte de concessió de serveis del Bar-cafeteria de l’espai esportiu Tres Pins” s’adequa al
supòsit 1. de la lletra a) que s’ha reproduït i per tant es pot obrir un procediment negociat sense
publicitat, per l’adjudicació dl contracte.
És tot el que em cal informar
Montserrat Sensat i Borràs
(Document digitalment)
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