RESOLUCIÓ DE DECLARACIÓ DE LICITACIÓ DESERTA
NÚM. D’EXPEDIENT CRG09/21
“SUBMINISTRAMENT D’UN SISTEMA D’ELECTROFORESI CAPIL.LAR DE CAMP
POLSAT PEL CNAG-CRG”

Amb la finalitat de dur a terme la declaració de licitació deserta en el procediment seguit
per a la Contractació del Subministrament d’un sistema d’electroforesi capilꞏlar de camp
polsat pel CNAG-CRG, resulten els següents,
ANTECEDENTS DE FET
PRIMER.- La Fundació Centre de Regulació Genòmica ha convocat procediment no
Harmonitzat i Obert per a l’adjudicació del Contracte del Subministrament d’un sistema
d’electroforesi capilꞏlar de camp polsat pel CNAG-CRG.
SEGON.- El valor estimat del contracte era de 63.960,18 EUROS (IVA exclòs).
TERCER.- El termini de presentació d’ofertes era fins el día 18 de juny de 2021 a les
11.00h, segons els anuncis realitzats, a tal efecte, a la Plataforma de Contractació
Pública de la Generalitat de Catalunya i al perfil del contractant del CRG.
QUART.- Que finalitzat el termini assenyalat per a la recepció de la documentació
necessària per participar al expedient es va rebre oferta de l’empresa Agilent
Technologies Spain S.L., amb CIF: B86907128.
CINQUÈ.- Que un cop finalitzada l’obertura del Sobre 1 relativa a la documentació
acreditativa del compliment dels requisits previs que estableix l’article 140 LCSP, i
examinada la documentació inclosa, es va procedir a declarar admesa, en ACTA del día
21 de juny de 2021, a l’empresa:
Agilent Technologies Spain S.L., amb CIF: B86907128.
SISÈ.- Que un cop finalitzada l’obertura del Sobre 2 que inclou l’oferta tècnica i/o
referències quina valoració depengui de judicis de valor, l’equip tècnic encarregat de la
revisió de la documentació va detectar la necessitat de requerir a l’empresa licitadora
per tal que aportés documentació tècnica que aclarís determinats punts de la seva
proposta.
Un cop rebuda la documentació, dins del termini establert, es detecta que l’empresa
Agilent Technologies Spain S.L., en la resposta al requeriment respecte a la
documentació del Sobre numero 2, ha inclòs informació que hauria de d’haver estat
facilitada en el Sobre numero 3, indicant el termini d’entrega de l’equip objecte del
contracte, vulnerant així els criteris establerts en els Plecs de Clàusules Administratives.

FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- Els articles 156 i 158 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
estableixen que en els procediments oberts no subjectes a regulació harmonitzada, el
termini per a la presentació de proposicions no serà inferior a 15 dies comptats des del
dia següent al de la Publicació de l’anunci de licitació del contracte en el perfil del
contractant..
SEGON.- La Clàusula 8 del Plec de Clàusules Administratives estableix que la
documentació que conté el sobre núm. 2 no pot incloure cap informació que permeti
conèixer el contingut del sobre núm. 3 relatiu a la proposició econòmica i documentació
tècnica de criteris avaluables de forma automàtica. L’incompliment d’aquesta obligació
implicarà l’exclusió de la licitació.
TERCER.- El Director i la Gerent del CRG, com a Òrgan de Contractació de l’entitat, van
aprovar l’expedient de contractació CRG09/21 i van disposar l’obertura del procediment,
així com ordenar la seva publicació en els mitjans que correspongués, mitjançant
resolució de data 1 de juny de 2021.
QUART.- L’ article 150.3 de la Llei de Contractes del Sector Públic estableix que no es
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 ha hagut
una oferta presentada i admesa, però el licitador ha incomplert la clàusula 8 del Plec de
Clàusules Administratives i, per tant, ha de ser declarada exclòs del present
procediment. Al no haver més empreses amb les que poder continuar amb el
procediment, la licitació es declara deserta.
Vist els antecedents de fet i els fonaments de dret d’aplicació, en virtut d’això
RESOLC
PRIMER.- Declarar exclosa l’empresa Agilent Technologies Spain S.L, per haver
incomplert la clàusula 8 del Plec de Clàusules Administratives.
SEGON.- Declarar deserta la licitació del Contracte pel Subministrament d’un sistema
d’electroforesi capilꞏlar de camp polsat pel CNAG-CRG (CRG09/21), donat que l’unica
empresa licitadora va presentar la documentació exigida en els Plecs reguladors del
procediment dins del termini establert, però per les causes anteriorment detallades, ha
estat exclosa del present procediment amb posterioritat a l’obertura del Sobre 2. Al no
haver més empreses amb les que poder continuar amb el procediment, la licitació es
declara deserta.
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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 15 de juliol de 2021

Luis Serrano
Director CRG

Bruna Vives
Gerent CRG

L’objecte del present contracte està finançat en un 50% per Fons Europeus de
Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, dins del Projecte de grans
equipaments de laboratori per implementar noves aplicacions, IU17-IU16-007022 en el
marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 per a la potenciació de
les Grans Infraestructures Científiques i Tecnològiques amb la participació de la
Generalitat de Catalunya, essent el 50% restant finançat amb fons interns del Centre
provinents de la Generalitat de Catalunya.
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