Expedient CSI2021051

Resolució per desistiment
Vist que en data 30 d’agost de 2021 es va aprovar l’expedient de contractació pel
subministrament de material d’incontinència necessari per a la correcta prestació
assistencial per a tots els centres del Consorci Sanitari Integral;
Vist que en data 3 de setembre de 2021 es va publicar la licitació a la plataforma de
contractació pública de la Generalitat de Catalunya;
Vist l’informe emès en data 13 de setembre del 2021 per la Sra. Mireia Labarta,
Responsable de materials del Consorci Sanitari Integral en el que proposa el desistiment
del present procediment com conseqüència de que els imports unitaris dels LOTS 3, 4,
5 i 6 no tenen ben determinat el preu pels motius exposats a l’esmentat informe que
s’adjunta a la present resolució.
Vist que aquesta errada no només afecta a l'import de licitació de cadascun dels lots
esmentats, amb els seus corresponents imports de pròrroga, modificació i valor estimat,
sinó que afecta a més l'import total de licitació i el seu corresponent import de pròrroga,
modificació i valor estimat i també a totes aquelles justificacions de la part pressupostària
incloses en l’epígraf 7 de la memòria justificativa del contracte.
Vist el què disposa l’article 152 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,
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 adjudicació;
Resolc:
Primer.- Desistir del procediment de contractació pel subministrament de material
d’incontinència necessari 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.
Segon.- Ordenar que es doni la publicitat que correspongui.
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