Núm. Expedient URV N01.04.01 SU 6/18
Resolució de la rectora de la Universitat Rovira i Virgili, per la qual es declara deserta la
contractació basada referent al subministrament d’equipament audiovisual
(Contractació basada de l’Acord marc per a l'homologació de proveïdors d'equips audiovisuals
per a les entitats que integren el grup de compra (CSUC - Consorci de Serveis Universitaris de
Catalunya Exp. 16/31) (URV 205/17)
Antecedents:
Atès que per resolució de data 9 de novembre de 2018, es va incoar l’expedient de la
contractació basada del subministrament d’equipament audiovisual per un import màxim de
71.000 euros IVA exclòs (85.910€ IVA inclòs);
Vist que en data 12 de novembre de 2018 es va convidar les empreses homologades per l’Acord
marc, publicada en el perfil de contractant de la plataforma de serveis de contractació pública de
Catalunya;
Atès que el termini de presentació de proposicions va finalitzar el dia 16 de novembre de 2018 a
les 13.30 hores, i la funcionària responsable del Registre General, mitjançant certificació, ha fet
constar que s’han presentat les empreses licitadores VITEL, SA i COMERCIAL DE ENTÉCNICA,
SL;
Vist que, la clàusula 20.3 del plec de clàusules administratives particulars que regeix l’Acord
Marc estableix que en cas que alguna oferta econòmica no compleixi amb els preus màxims
indicats en els termes previstos en aquest plec, comportés error manifest, o existís
reconeixement per part del licitador que aquesta pateix d’error o inconsistència que la facin
inviable, la preposició serà rebutjada per la Mesa de contractació en resolució motivada;
Atès que la mesa de contractació en sessió de data 20 de novembre de 2018, d’acord amb el
redactat de la clàusula 20.3 del Plec de clàusules administratives particulars que regeix l’Acord
marc, ha acordat proposar a l’òrgan de contractació excloure les dues empreses licitadores pels
següents motius:
-

VITEL, SA: els preus unitaris oferts sobrepassen els preus unitaris màxims de l’Acord marc
COMERCIAL DE ENTÉCNICA, SL: els preus unitaris oferts sobrepassen els preus unitaris
màxims de l’Acord marc,

Fonaments de dret:
D’acord amb el que preveu l’article 84 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques i l’article
151 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, quant a l’adjudicació dels contractes, i en virtut de les
atribucions conferides mitjançant l’article 66 del Decret 202/2003, de 26 d’agost, pel qual
s’aprova l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili, modificat per l’acord GOV/23/2012, de 27 de
març de 2012.

RESOLC1:
Primer. Excloure l’empresa VITEL, SA (NIF: A28872133) i l’empresa COMERCIAL DE
ENTÉCNICA, SL (NIF:B 58013285) per sobrepassar els preus unitaris màxims de l’Acord marc.
Segon. Declarar desert el procediment de contractació basada en l’Acord marc de
subministrament d’equips d’aules i prestació de serveis associats.
Tercer.-Notificar aquesta resolució a les empreses que han pres part en el procediment de
contractació i publicar la resolució en el perfil del contractant.
Quart.- Proposar l’obertura d’un procediment de contractació basada en l’Acord marc.
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Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar a
partir de l’endemà de la notificació, sense perjudici d’interposar potestativament recurs de reposició davant de la
rectora en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació d’acord amb l’article 124 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

