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Resolució de desistiment de l’expedient
Identificació de l’expedient
Expedient

CPM2021Subm001

OBJECTE

Subministrament d’un Circuit Tancat de televisió al Consorci Port
de Mataró
Contracte Públic
Consorci Port de Mataró
Obert (subministrament)

Modalitat
Unitat promotora:
Procediment
Antecedents

1. En data. 18.1.2021 es va publicar a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública,
l’anunci de licitació a licitar pel procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada.
2. S’ha advertit infraccions no esmenables de les normes de preparació del contracte, atès
que en el plec de clàusules administratives particulars manca informació relativa als criteris
de valoració i en el plec de prescripcions tècniques s’ha detectat alguna errada, que
vulneren els principis de la contractació administrativa, així com la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP).
Atès que no s’ha fet la proposta d’adjudicació pels esmenats defectes
Fonaments de dret
1. Segons l’article 152.4 de la LCSP, l’òrgan de contractació pot acordar el desistiment del
procediment d’adjudicació per una infracció no esmenable de les normes de preparació del
contracte.
2. D’acord amb allò previst en els Estatuts del Consorci Port de Mataró, aprovat pel Decret
236/1997, de 2 de setembre, pel qual s’aprova la constitució del consorci Port de Mataró, l’òrgan
de contractació és la seva gerent.

RESOLC:
1. Declarar el desistiment del procediment d’adjudicació del contracte de “
Subministrament d’un Circuit Tancat de televisió al Consorci Port de Mataró” amb
número d’expedient “CPM2021Subm001”, per infracció no esmenable de les
normes de preparació del contracte i de les normes reguladores del procediment
d’adjudicació..
2. Ordenar l’arxiu de l’expedient i de totes les actuacions practicades.
Òrgan de contractació
Gerent Consorci Port de Mataró
Margarita Díez Rilova

