Núm. d'expedient:
CS/CC00/1101220516/21/AMUP
Tipus:
Subministraments
Procediment:
Obert
Objecte:
Subministrament de vestit de protecció integral

Resolució de desistiment
Subministrament de vestit de protecció integral per als centres de l’Institut Català de la Salut

Antecedents

En data 19 de novembre de 2020 es va incoar i aprovar l’expedient CS/CC00/1101220516/21/AMUP
corresponent a la contractació del subministrament agregat de vestit de protecció integral per als
centres de l’Institut Català de la Salut (ICS).
En data 24 de novembre de 2020 es va publicar l’expedient de contractació.
En data 11 de desembre de 2020 finalitzava el termini de presentació de propostes.
Els serveis que assessoren a l’òrgan de contractació ha detectat error en la descripció tècnica del
article amb codi 30050762 que conforma el contracte .

Fonaments de dret
D’acord amb l‘article 156 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en
endavant LCSP, l’expedient es va tramitar mitjançant procediment obert.
D’acord amb l’article 152 de la LCSP el qual estableix la possibilitat de què l’òrgan de contractació
renunciï a subscriure un contracte per al qual hagi efectuat la convocatòria corresponent.
Vist el que preveu l’article 16 de la Llei 8/2007, del 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut, el qual
determina que l'Institut Català de la Salut ha d'ajustar la seva activitat contractual al que disposa la
normativa reguladora dels contractes de les administracions públiques i que, l'òrgan de contractació
és el director o directora gerent, tot i que els directors dels centres, els serveis i els establiments de
l'Institut també ho poden ésser si ho determinen els estatuts o si ho acorda el Consell d'Administració.

Resolc
Primer.
Acordar
el
desistiment
del
procediment
d’adjudicació
del
CS/CC00/1101220516/21/AMUP, pels motius assenyalats als antecedents administratius.

contracte
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Segon.- Notificar als licitadors aquesta resolució i publicar-la al Perfil de contractant de l’ICS ubicat a
Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona,

Josep Maria Argimon Pallàs
Director gerent de l’Institut Català de la Salut
Exp. CS/CC00/1101220516/21/AMUP
MB/rrt
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