Pl. de Gerard Vergés, 1
43500 Tortosa
Tel. 977 441 234

RESOLUCIÓ

ANTECEDENTS
D’acord amb l’informe proposta de l’expedient TEEC-2018-00005 “Subministrament d’un
vehicle tot terreny 4x4 nou” en el sentit de declarar deserta la licitació perquè el licitador va
presentar la seva oferta en data 03/04/2018 a les 13:11:15 hores al registre d’entrada de la
Generalitat de Catalunya Oficina d’Atenció Ciutadana a les Terres de l’Ebre a Tortosa i que
d’acord amb la clàusula novena del Plec de Clàusules administratives particulars i de l’anunci
publicat al perfil del contractant el termini establert per presentar les ofertes es concreta a les
13 hores 00 minuts de la data assenyalada anteriorment, així com també procedir a l’arxiu de
totes les actuacions practicades pel que fa a la licitació esmentada.
FONAMENTS DE DRET
1. De conformitat amb l‘article 12.k) de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització
procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, modificada
per la llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
2. De conformitat amb el que disposa la Resolució PTO/1569/2005, de 18 de maig, (DOGC
4392 de 26.05.2005) de delegació de funcions, l’òrgan competent és el director de l’Institut
per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre.
RESOLC:
1. Declarar desert l’expedient per al “subministrament d’un vehicle tot terreny 4x4 nou” perquè

el licitador va presentar la seva oferta en data 03/04/2018 a les 13:11:15 hores al registre
d’entrada de la Generalitat de Catalunya Oficina d’Atenció Ciutadana a les Terres de l’Ebre
a Tortosa i que d’acord amb la clàusula novena del Plec de Clàusules administratives
particulars i de l’anunci publicat al perfil del contractant el termini establert per presentar les
ofertes es concreta a les 13 hores 00 minuts de la data assenyalada anteriorment.
2. Que es comuniqui aquesta resolució a l’empresa interessada i es publiqui en el perfil de

contractant de l’òrgan de contractació.
3. Ordenar l’arxiu de totes les actuacions practicades pel que fa a la licitació esmentada.
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