Assumpte: Resolució de declaració de procediment desert
Contracte de serveis
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Expedient: S-1656/19 (ICGC-2020-00004)
Procediment obert
Títol: Servei de recepció i consergeria a les dependències del Centre de Suport Territorial Pirineus
(CSTP) de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)
Antecedents
1. El present expedient de contractació es va iniciar per Resolució del Director de l’ICGC de data
14 de novembre de 2019, d’acord amb el següent pressupost de licitació:
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ:
Pressupost*:
IVA (21%)
Pressupost base de licitació:

28.973,78 €
6.084,49 €
35.058,27 €

* a raó d’un preu unitari de 17,21€/hora per una previsió de 1.684 hores de servei.

2. Dins del termini de presentació d’ofertes, que va finalitzar en data 29 de novembre de 20119,
van concórrer a la licitació les empreses SERVEIS DE PERSONAL I NETEJA, S.L i INV
PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
3. L’empresa SERVEIS DE PERSONAL I NETEJA, S.L, va ser exclosa de la licitació per acord de
la mesa de contractació de data 3 de desembre de 2019, per haver inclòs en el sobre
electrònic B, informació que s’havia d’haver inclòs en el sobre electrònic C.
4. Així mateix, l’empresa INV PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L, va ser exclosa
de la licitació per acord de la mesa de contractació de data 8 de gener de 2020, per no haver
acreditat correctament els requisits de solvència tècnica.
5. Una vegada excloses les propostes de les empreses licitadores indicades, no existeix cap altre
oferta que sigui admissible.
Fonaments de dret
1. De conformitat amb el que disposa l’article 150.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP).
2. De conformitat amb el que disposa el punt primer de la Resolució del Conseller de Territori i
Sostenibilitat, de data 2 d’abril de 2014, publicada en el DOGC núm. 6601, de data 10 d’abril
de 2014.
3. Vista la proposta de la Mesa de contractació de data 8 de gener de 2020, en virtut de la qual es
proposa a l’òrgan de contractació declarar desert el present procediment de contractació per
absència d’altres ofertes adequades.
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RESOLC,
1. DECLARAR DESERT el present procediment de contractació perquè no s’ha presentat cap
oferta adequada.
2. Ordenar la notificació de la present Resolució d’adjudicació als interessats i la seva publicació
simultània al perfil del contractant en el termini màxim de quinze dies, d’acord amb l’establert
per l’article 151.1 LCSP.

Contra aquesta Resolució, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició, de
conformitat amb el previst pels articles 112.1, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions públiques, davant el Conseller de Territori i Sostenibilitat, en el termini
d’un mes a partir del dia següent al de la recepció de la present Resolució o, recurs contenciós-administratiu
davant de la jurisdicció contenciosa-administrativa, de conformitat amb allò disposat a l’article 25 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa, davant dels jutjats i tribunals de la
ciutat de Barcelona, en el termini de dos mesos, d’acord amb l’article 46 de la llei mencionada, sense perjudici que
es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.
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Jaume Massó i Cartagena
Director
P.D. 2 d’abril de 2014 (DOGC núm. 6601, de 10 d’abril de 2014)
Barcelona, 14 de gener de 2020
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