Resolució de desistiment
Unitat Promotora : Servei de Coordinació i
Control Econòmic

Contracte : Contracte Públic

Tipus : Subministraments
Expedient :
JU- 175/17
Procediment : Obert
JU-2017-421
Criteris d’adjudicació: Diversos
Títol : Subministrament d'equipament de mobiliari destinat a diversos centres penitenciaris
Valor estimat del
contracte (sense IVA) :
Pressupost licitació :
Termini d’execució fins a 30 Dies
:
Nº Descripció
lot
1 Cadires sense
braços
2 Butaques de
descans
3 Butaques
modulars d'una
plaça

Import base
€
83.600,00

Import base €
167.520,00

IVA €

Import total €

139.600,00

29.316,00

168.916,00

IVA €
17.556,00

Import total
€
101.156,00

Valor Termini
estimat € execució
100.320,00 30 dies

20.000,00

4.200,00

24.200,00

24.000,00 30 dies

36.000,00

7.560,00

43.560,00

43.200,00 30 dies

Antecedents de fet:
1. El 16 de maig de 2017, el subdirector general de Patrimoni, Obres i Serveis va
emetre un informe justificatiu per a la celebració del contracte del subministrament
d’equipament de mobiliari destinat a diversos centres penitenciaris (JU-175/17 GEEC
JU 2017 421).
2. El 29 de maig de 2017, el director de serveis del Departament de Justícia va incoar,
mitjançant resolució administrativa, l’expedient per a la contractació de l’esmentat
subministrament per un import màxim de licitació de 168.916,00 euros (IVA inclòs).
3. El 8 d’agost de 2017, el director de serveis del Departament de Justícia va aprovar,
mitjançant resolució administrativa, l’expedient per a la contractació de l’esmentat
subministrament per un import màxim de licitació de 168.916,00 euros (IVA inclòs).
4. El 6 d’octubre de 2017, va tenir lloc la mesa d’obertura dels sobres A
(documentació general) de les empreses licitadores i en la qual es va acordar admetre
a totes les empreses presentades.
5. El 11 d’octubre de 2017, va tenir lloc la mesa d’obertura pública dels sobres B (judici
de valor) el contingut dels quals es va lliurar als representants de la unitat promotora
per tal d’elaborar l’informe tècnic corresponent.
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6. El 9 de gener de 2018, el subdirector general de Patrimoni, Obres i Serveis elabora

un informe proposant l’anul·lació d’aquest contracte atès que vista la previsió del
calendari de la seva tramitació no ha estat possible adjudicar en l’exercici
pressupostari de 2017.
Fonaments de dret:
L’article 155.3 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei de contractes del sector públic, preveu la renúncia del contracte
per raons d’interès públic degudament justificades a l’expedient.
Resolc:
Desistir a la tramitació de l’expedient administratiu corresponent a la contractació del
subministrament d’equipament de mobiliari destinat a diversos centres penitenciaris
(JU-175/17 GEEC JU 2017 421) d’import màxim de licitació de 168.916,00 euros (IVA
inclòs).

Per delegació. Resolució del secretari
de Justícia de 12.05.17 (DOGC de 17.05.17)

Director de Serveis
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