RESOLUCIÓ DE DECLARACIÓ DE LICITACIÓ DESERTA
NÚM. D’EXPEDIENT CRG10/18
Amb la finalitat de dur a terme la declaració de licitació deserta en el procediment seguit
per a la Contractació dels serveis d’experimentació sobre el creixement de tumors
ortotopics pdx en pulmons de ratolins per al desenvolupament d’un projecte científic del
CRG, resulten els següents,
ANTECEDENTS DE FET
PRIMER.- La Fundació Centre de Regulació Genòmica ha convocat procediment no
harmonitzat restringit per a l’adjudicació del Contracte de Serveis d’experimentació
sobre el creixement de tumors ortotopics pdx en pulmons de ratolins per al
desenvolupament d’un projecte científic del CRG, publicant-se el corresponent anunci
de convocatòria al Perfil de Contractant del CRG en data 09 de juliol de 2018.
SEGON.- El valor estimat del contracte era de 60.000 € (SEIXANTA MIL EUROS), IVA
exclòs.
TERCER.- El termini de presentació d’ofertes era fins el día 30 de juliol de 2018 a les
11.00h.
QUART.- Vista l’acta de constitució de la Mesa de Contractació i d’obertura de la
documentació general i documentació relativa als criteris per la selecció de participants
continguda al Sobre núm. 1, de 1 d’agost de 2018, a través de la qual es deixà
constància del compliment dels requeriments administratius establerts en el Plec de
Clàusules Administratives Particulars i de la puntuació atorgada a l’única empresa
presentada, respecte als criteris per la selecció de participants, es va proposar convidar
a l'empresa Charles River Discovery Research Services Germany GmbH al procediment
de contractació relatiu als Serveis d’experimentació sobre el creixement de tumors
ortotopics pdx en pulmons de ratolins per al desenvolupament d’un projecte científic del
CRG.
CINQUÈ.- S’ha notificat mitjançant carta d’invitació per tal que l’empresa seleccionada
presenti tota la documentació necessària per participar a la segona fase, indicada en la
clàusula 9 del Plec de Clàusules Administratives Particulars (Sobre 2 - Oferta tècnica i/o
referències quina valoració depengui de judicis de valor; i Sobre 3 – Oferta Econòmica).
SISÈ.- Que finalitzat el termini assenyalat per a la recepció de la documentació
necessària per participar a la segona fase del expedient no es va rebre cap oferta.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- L’ article 164 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen 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.
estableix que en els procediments restringits relatius a contractes no subjectes a

regulació harmonitzada, el termini per a la presentació de proposicions no serà inferior
a deu dies, explicats des de la data d'enviament de la invitació.
SEGON.- La cláusula 9 del Plec de Clàusules Administratives estableix que les
empreses seleccionades han de presentar la documentació que s’exigeix a la segona
fase dins del termini previst a la carta d’invitació.
Les proposicions presentades fora del termini establert no seran admeses sota cap
concepte ni en cap circumstància.
TERCER.- El Director i la Gerent del CRG, com a Òrgan de Contractació, van convidar
a l'empresa Charles River Discovery Research Services Germany GmbH, mitjançant
carta d'invitació del 3 d’agost de 2018, per participar en la Segona Fase del procés de
contractació de l'Expedient CRG10/18 i per presentar la documentació exigida en els
Plecs reguladors del procediment abans de les 11 hores del día 31 d’agost de 2018.
QUART.- L’ article 150.3 de la Llei de Contractes del Sector Públic estableix que no
podrà declarar-se deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que sigui
admissible d'acord amb els criteris que figurin en el plec. En aquest suposit no hi ha
hagut cap oferta presentada i per tant, la licitació ers declara deserta.
Vist els antecedents de fet i els fonaments de dret d’aplicació, en virtut d’aixo
RESOLC
PRIMER.- Declarar deserta la licitació del Contracte de serveis d’experimentació sobre
el creixement de tumors ortotopics pdx en pulmons de ratolins per al desenvolupament
d’un projecte científic del CRG (CRG10/18), donat que la empresa Charles River
Discovery Research Services Germany GmbH no ha presentat la documentació exigida
en els Plecs reguladors del procediment per la la Segona Fase del procés de
contractació dins del termini establert.
SEGON.- Ordenar que es publiqui la citada declaració en el Perfil del Contractant del
CRG en virtut de l'article 63.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
Barcelona, a 12 de setembre de 2018
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