INFORME DE DESISTIMENT D’EXPEDIENT
SERVEI / UNITAT: Serveis Generals
EXPEDIENT:
15010623/1510623BIS LOT 1 i 3
TIPUS: SERVEIS
EMPRESA:

Transports de Barcelona, S.A. i Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A.

Antecedents
En data 07/04/2021 s’aprova la modificació d’inici de l’expedient 15010623 per al servei de correus a TMB amb tres lots de
contractació.
Dels lots 1 i 3 publicats a la plataforma amb el número 15010623BIS es reben ofertes segons consta a les actes d’obertura.
Analitzades les ofertes i la documentació aportada en la licitació es detecta:



Que hi ha un error en el model d’oferta del Lot 3.
Que les ofertes presentades per al Lot 1 de R i D supera l’import del PBL i la presentada per Correos modifica
substancialment el model d’oferta que s’havia d’aportar, la modificació del model d’oferta impedeix realitzar la
valoració de les ofertes ja que s’ha modificat el número de cartes certificades.

Justificació del desistiment LOT 3 i desert LOT 1
S’han detectat certs errors en el plec de condicions del Lot 3 , que aconsellen, amb mires de garantir adequadament el
compliment dels principis de la contractació pública consagrats a l’article primer de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector
Públic (LCSP), elaborar de nou un plec per a aquest lot, en especial, s’ha incorregut en un error en el model d’oferta.
Per aquesta raó, havent-se produït infraccions no esmenables de les normes reguladores del procediment d’adjudicació, i a
l’empara de l’article 152.4 LCSP, es proposa a l’òrgan de contractació que desisteixi del procediment del Lot 3 de la
licitació de referència.
Les ofertes presentades per al Lot 1 es declaren no vàlides , concretament la de R i D supera l’import del PBL i la
presentada per Correos modifica substancialment el model d’oferta que s’havia d’aportar.
Per tot l’anterior, es declara desert el Lot 1 de la licitació de referència.
Ambdós Lots de contractació es tornaran a licitar.
Resum:
Desistir del Lot 3
Declarar desert el Lot 1
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