IT/G2033 IT-2019-20264
Resolució de declaració de desert
Unitat Promotora : Direcció General de
Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvaments

Contracte : Contracte Públic

Tipus : Subministraments
Procediment : Obert
Expedient : IT-2019-20264
Criteris d’adjudicació: Diversos
Títol : Subministrament d’equips d’elevació de càrregues per a la Direcció General de
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments
Antecedents
1. En data 08.10.2019 s’aprova l’expedient de contractació del contracte de referència i
s’acorda l’obertura del procediment d’adjudicació.
2. En data 08.10.2019, es publica al Perfil del Contractant l’anunci de la licitació.
3. La data màxima establerta per a la presentació d’ofertes era les 14 hores del dia
22.10.2019.
4. D’acord amb el certificat de l’Eina Sobre Digital, han presentat proposició dins del
termini establert les empreses següents:
CIF

EMPRESA

A08137481

STILL, SA

A08760886

Linde Material Handling Iberica, SAU

5. En data 24.10.2019, a les 10.30h els custodis apliquen les seves credencials en
l’eina de Sobre Digital per accedir al contingut del sobre únic presentat per les
empreses. Un cop s’examina la documentació presentada, es constata que respecte a
l’oferta econòmica, cap de les dues empreses presenten emplenat correctament
l’annex 2 de model d’oferta econòmica, motiu pel qual no es pot deduir quina és la
seva oferta. Per tant ambdues empreses queden excloses de la licitació.
Fonaments de dret
I. L’article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per
la qual 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.
II. En virtut de la competència que m’atribueix la Resolució INT/1767/2011, d’11 de
Juliol, DOGC 5924, de 20.07.2011.
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RESOLC
1. Declarar desert per manca d’ofertes presentades correctament el procediment de
contractació relatiu al Subministrament d’equips d’elevació de càrregues per a la
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments.

La directora de Serveis
(Per delegació Resolució INT/1767/2011,
d'11 de juliol, DOGC 5924, de 20.07.2011)

Silvia Quesada i Escobar
Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats
del Consorci AOC. La política de signatura aplicable és "Condicions tècniques de
signatura electrònica dels actes administratius i de les manifestacions de voluntat en
suport informàtic".
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