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DECRET
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
Assumpte: Contracte prestació del Servei de l’escola d’estiu d’Òdena 2022. Inici
de licitació i aprovació de plecs
En data 7 d’abril de 2022, per acord de Junta de Govern Local es va acordar entre
d’altres aprovar l’expedient de contractació de la prestació del “Servei de l’escola
d’estiu d’Òdena 2022”, mitjançant tramitació ordinària, procediment obert amb
determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa mitjançant varis criteris
directament vinculats a l’objecte del contracte, el pressupost base de licitació del qual
és de 45.031,78 €, més 9.456,67 € a l’IVA., pel termini d’un any, prorrogable per una
edició més.
En execució del propi acord es va publicar al Perfil del Contractant l’anunci de licitació
iniciant-se així, el termini de 15 dies naturals, per a la presentació de propostes.
En el termini establert per formular proposició i que va finalitzar en data 26/04/2022, a
les 14:00, no s’ha formulat cap proposta tal i com s’indica en el certificat de
proposicions presentades i que consta en l’expedient.
Examinada la documentació presentada, de conformitat amb el que disposa la Llei de
contractes del sector públic 9/2017, de 8 de novembre,

Primer. Declarar desert el procediment d’adjudicació de la prestació del “Servei de
l’escola d’estiu d’Òdena 2022”, mitjançant tramitació ordinària, procediment obert
amb determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa mitjançant varis criteris
directament vinculats a l’objecte del contracte, en tant en quant dins del termini de
presentació de pliques no s’ha formulat cap proposta.
Segon. Fer pública la present resolució.
Òdena, a 28 d’abril de 2022
L’alcaldessa

Presa de raó, secretaria

Maria Sayavera Seuba

Celsa Pèrez Gil
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RESOLC,

