Expedient CSdM PN 2/21-ASS

Resolució per desistiment

Vist que en data 20 de gener de 2021 es va incoar l’expedient de contractació per al servei del
sistema SRA (Stroke Risk Analysis), per tots aquells pacients amb un ictus isquèmic, en
fase aguda o subaguda, en el que el seu neuròleg responsable consideri indicat descartar
la presència d’una arítmia paroxística per a l’Hospital de Mataró.
Vist que en data 22 de gener de 2021 es va enviar a la única empresa que pot realitzar el servei
de l’objecte del contracte la invitació per a participar en el procediment junt amb el enllaç per a
accedir a la documentació;
Atès que s’ha detectat que de la configuració de l’expedient s’ha incorregut en la manca de la
incorporació del material fungible que formaria part de l’objecte del contracte, i conseqüentment
es modificaria les seves característiques definides en el plec de prescripcions tècniques, la qual
cosa suposa una infracció no esmenable de la normes de preparació del contracte, i, per tant, es
demana el desistiment de l’expedient.
Atès que no va quedar degudament definit en la descripció de l’objecte del contracte el material
fungible que l’integra;
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 esmenables 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 per al servei del sistema SRA (Stroke Risk
Analysis), per tots aquells pacients amb un ictus isquèmic, en fase aguda o subaguda, en
el que el seu neuròleg responsable consideri indicat descartar la presència d’una arítmia
paroxística per a l’Hospital de Mataró a tenor del que estableix l’article 152 de la Llei, 9/2017,de
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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, per haver-se detectat infraccions no esmenables 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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