ACTA núm. 2021-73599-05

(Procediment EXP-LIC-2021-73599)

RESOLUCIÓ DE NO FORMALIZACIÓ DELCONTRACTE
I DECLARACIÓ DE LICITACIÓ DESERTA,

Contractació relativa al Subministrament de la renovació del software Sales Cloud

Antecedents

Atès que en data 16 d’abril de 2021 va portar a terme l'adjudicació del expedient EXP-LIC2021-73599 relatiu al Subministrament de la renovació del software Sales Cloud per part
d’IThinkUPC, Societat Unipersonal, SL a l’empresa Cloud Coachers, SL, amb NIF B87682340,
per un import de 21.384,00€ IVA exclòs.
Atès que l'esmentada Resolució d'adjudicació (els antecedents de la qual aquí es tenen per
evacuats i reproduïts, a tots els efectes) d’acord amb el procediment obert, regulat per la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual 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 (“LCSP”), va ser degudament notificada a l’adjudicatari
i per tal de donar-li la publicitat necessària, va ser publicada al perfil del contractant.
Atès, que un cop transcorregut el termini Assenyalat a l’Art.153 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic , era pertinent realitzar la perfecció del contracte
en qüestió mitjançant la seva formalització amb l'empresa adjudicatària.
Atès que, abans de procedir a l'esmentada formalització, l’adjudicatari va informar de la
impossibilitat sobrevinguda per a poder portar a terme el subministrament de la renovació del
software Sales Cloud, procedint a retirar la seva oferta i per tant a la no formalització del
contracte.
Atès que l'article 153.4 LCSP disposa que quan per causes imputables a l'adjudicatari no
s'hagués formalitzat el contracte dins el termini establert normativament, se li exigirà l'import
de el 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, sense perjudici del que estableix
la lletra b) de l'apartat 2 de l'article 71 LCSP.
Vist l’informe dels serveis dependents d’aquest Òrgan de contractació on es constata que les
causes que han impedit la formalització del contracte es la impossibilitat d'executar la prestació
del subministrament de la renovació del software Sales Cloud en els termes inicialment pactats,
no esdevenint directament imputables al adjudicatari.

RESOLC
Primer.- Declarar deserta la present licitació d'acord amb la inexistència de altres licitadors
presentats a la vista de la impossibilitat de la formalització del contracte a favor de l’EMPRESA
adjudicatària Cloud Coachers, SL, amb NIF B87682340.
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Segon.- Deixar sense efecte la penalitat del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA
exclòs exigida a l'article 153.4 així com el que estableix la lletra b) de l'apartat 2 de l'article
71 de la Llei de Contractes del sector públic en quan s’ha constatat de forma fefaent que les
causes no esdevenen directament imputables al adjudicatari.
Tercer.- Donar inici als tràmits necessaris per a iniciar un nou procediment de contractació de
conformitat amb el que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual 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.

D’acord amb el procediment obert, regulat per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual 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 (“LCSP”),
aquesta resolució serà degudament notificada a l’adjudicatari i per tal de donar-li la publicitat
necessària, serà inserida en el perfil del contractant.

Barcelona, 06 de Mayo de 2021

Josep Maria Ciervo Ruedas
Òrgan de contractació
IThinkUPC

2

