Expedient HTSUSIL1903
Resolució per desistiment
Vist que en data 28 de juny de 2019 es va aprovar l’expedient de contractació pel
subministrament de 5 unitats de refracció i 4 llums de fenedura per al servei
d’oftalmologia per a l’Hospital Transversal del Consorci Sanitari Integral;
Vist que en data 1 de juliol de 2019 es va publicar la licitació a la plataforma de
contractació pública de la Generalitat de Catalunya;
Atès que s’ha detectat un error a l’expedient al no haver-se publicat l’ampliació del
termini de presentació d’ofertes que estava recollida a la resolució d’esmena d’errors
tipogràfics que es va publicar al perfil del contractant en data 11 de juliol de 2019 i
conseqüentment es va procedir a l’obertura dels sobres A i B sense respectar
l’ampliació de l’esmentat termini;
Atès que no es tracta d’un error material, de fet o aritmètic que es pugui esmenar com
estableix l'article 109,2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques;
Vist el què disposa l’article 152 la Llei, 9/2017,de 8 de novembre, de contractes del
Sector Públic, per la que es transposen al ordenament jurídic espanyola les Directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014, que permet el desistiment a la celebració dels contractes en cas de detectar
infraccions no subsanables en les normes reguladores del procediment d’adjudicació o
del contracte, si aquest s’acorda abans de la seva adjudicació;
Resolc:
Primer.- Desistir del procediment de contractació pel subministrament de 5 unitats de
refracció i 4 llums de fenedura per al servei d’oftalmologia per a l’Hospital Transversal
del Consorci Sanitari Integral a tenor del que estableix l’article 152 de la Llei, 9/2017,de
8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la que es transposen al
ordenament jurídic espanyola les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, per haver-se detectat infraccions
no subsanables en les normes reguladores que afecten al procediment d’adjudicació i
al contracte.
Segon.- Ordenar que es doni la publicitat que correspongui.
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