Expedient núm.2016/SER-06

Resolució del president del consorci Parc Científici Tecnològic Agroalimentari de Lleida , per
la qual es declara deserta la licitació per contractar mitjançant procediment obert i diversos
criteris d’ adjudicació, el servei d’ assistència tècnica per al desenvolupament de les tasques
de direcció integrada de projecte i serveis generals del Parc Científic i Tecnològic
Agroalimentari de Lleida
ANTECEDENTS
Primer.- El Consell d’ Administració del Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de
Lleida es reuní en sessió ordinària de 5 de juny de 2017 i adoptà entre d’ altres, l’ acord d’
iniciar la licitació per contractar, mitjançant procediment obert amb diversos criteris d’
adjudicació el servei d’ assistència tècnica per al desenvolupament de les tasques de direcció
integrada de projecte i serveis generals del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de
Lleida.
Segon.- Transcorregut el termini per la presentació de les diferents propostes per part de les
empreses interessades, que finalitzà el dia 25 de maig de 2017, només es presentà a la licitació
l’ empresa ECCUS ESTUDIOS TÉCNICOS MEDIOAMBIENTALES Y OBRAS, SL.
Tercer.- En data 29 de maig de 2017, la Mesa de contractació es va reunir en sessió privada,
amb la finalitat d’ obrir i valorar la documentació administrativa continguda al sobre 1 i va
acordar admetre a l’ empresa ECCUS ESTUDIS TÉCNICOS MEDIOAMBIENTALES Y OBRAS, SL al
procediment de licitació.
Quart.- En data 22 de juny de 2017, es va reunir la Mesa per procedir a la valoració de la
documentació tècnica continguda al sobre 2 (ponderació depenent d’ un judici de valor) i
després d’ haver examinat l’ informe emès pel tècnic designat per l’ òrgan de contractació, va
acordar admetre l’informe tècnic presentat i declarar la licitació deserta atès que la
documentació tècnica presentada per ECCUS ESTUDIOS TÉCNICOS MEDIOAMBIENTALES Y
OBRAS, SL , no s’ ajustava a la documentació requerida als plecs.
D’ acord amb els antecedents de fet anteriors,
RESOLC,
Primer.- Declarar deserta la licitació atès que l’ empresa ECCUS ESTUDIOS TÉCNICOS
MEDIOAMBIENTALES Y OBRAS, SL que era la única empresa que va participar en el
procediment de licitació, no va presentar la documentació tècnica de forma ajustada al que
requerien els plecs.
Segon.- Notificar aquesta resolució
MEDIOAMBIENTALES Y OBRAS, SL

a

l’empresa

ECCUS

ESTUDIOS

TÉCNICOS

Tercer.- La present resolució produeix efectes a partir del dia 23 de juny de 2017, amb
independència de la data de la signatura, d’acord amb l’article 39.1, in fine, de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

Contra aquest acte administratiu que posa fi a la via administrativa es podrà interposar recurs
potestatiu de reposició davant el president del consorci en el termini d’un mes a comptar des
del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest acte, o bé es podrà interposar
directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós administratiu de
Lleida en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la recepció de la
notificació d’aquest acte, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i
l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, sense perjudici que els interessats puguin interposar qualsevol altre recurs que
estimin procedent.
Lleida, en la data de la signatura

el president
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