Expedient: CSI2021017
Resolució per desistiment
Atès que en data 29 d’abril de 2021 es va incoar l’expedient de contractació per al subministrament
de gases necessaris per a la correcta prestació assistencial per a tots els centres del Consorci
Sanitari Integral;
Atès que en data 10 de maig de 2021 es va publicar l’anunci de licitació al Perfil del Contractant del
Consorci Sanitari Integral a la plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya;
Atès que en data 14 de juny de 2021 es va procedir a l’obertura dels sobres B;
Atès que s'han detectat uns errors en les esmenes publicades en dates 20 de maig i 7 de juny de 2021
a la plataforma de contractació relacionades al lot 1 Gases teixit no teixit estèrils i al lot 3 Gases teixit
no teixit no estèrils, la qual cosa ha provocat que les ofertes d’alguns licitadors no compleixin amb
alguns dels requisits d’obligat compliment en les unitats de gases que havien de tenir diferents
presentacions dels productes dels esmentats lots, tal com consta a l’informe de data 15 de juliol de
2021 emès per la Responsable de materials del Consorci Sanitari Integral;
Atès que s’ha detectat un error no esmenable donat que les ofertes dels licitadors ja estan presentades
i s’està en el tràmit de valoració de les ofertes;
Atès que segons l’establert als articles 122.4 i 139.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, els plecs són part integrant del contracte i les proposicions hauran
d’ajustar-se a l’establert als plecs i la documentació que regeix la licitació;
Vist el què disposa l’article 152 la Llei 9/2017,de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 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 formalització;
Resolc:
Primer.- Desistir del procediment del subministrament de gases necessaris per a la correcta
prestació assistencial per a tots els centres del Consorci Sanitari Integral, a tenor del que
estableix l’article 152 de la Llei, 9/2017,de 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.
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Segon.- Ordenar que es notifiqui aquesta resolució a tots els interessats i que se li doni la publicitat
que correspongui.
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