
ANUNCIS DIVERSOS

CONSORCI DE SALUT I D’ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA

ANUNCI de Resolució de la declaració de procediment de renúncia de la contractació del servei de
redacció del Projecte tècnic i direcció d'obra i arquitectura de la reforma de les plantes 2a i 3a de la FSH
per a usos sociosanitaris i residencials i trasllat previ de rehabilitació i centre de dia a la planta 2a de
l'edifici annex, per encàrrec de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell, publicat al DOGC 6927, de 4
d'agost de 2015 (exp. FSHSU 1/15).

Atès que en data 4 d'agost de 2015 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 6927,
l'expedient de contractació del servei de redacció del projecte tècnic i direcció d'obra i arquitectura de la
reforma de les plantes 2ª i 3ª de la FSH per a usos sociosanitaris i residencials i trasllat previ de rehabilitació i
centre de dia a la planta 2ª de l'edifici annex, per encàrrec de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell.

Atès que la reducció del termini d'execució del projecte per part dels licitadors és un criteri de valoració que,
segons el previst en els plecs que regeixen la licitació, pot ser puntuat amb un màxim de 30 punts sobre un
total de 100.

Atès que s'ha detectat que els plecs que regulen l'esmentada contractació no preveuen mecanismes per a
identificar les ofertes anormals o desproporcionades pel que respecta al termini d'execució del projecte,
incentivant de forma excessiva la presentació d'ofertes amb terminis d'execució que no són viables.

Atès que, en base a l'exposat als paràgrafs precedents, la contractació del servei, tal com està configurada, pot
causar un greu perjudici a la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell en tant en quant podria resultar
adjudicatària una empresa amb una proposta de termini d'execució impossible o poc viable de complir i, en
conseqüència, a l'interès públic en la mesura que aquesta entitat gestiona un servei públic essencial.

Atès el que disposa el paràgraf anterior, raons d'interès públic desaconsellen la celebració del contracte en les
condicions que ha estat licitat;

Vist el què disposa l'article 155 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel què s'aprova el text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que permet la renúncia a la celebració dels contractes per
raons d'interès públic, si aquesta s'acorda abans de la seva adjudicació;

 

RESOLC:

 

PRIMER.- Renunciar, per raons d'interès públic, a la celebració del contracte de la redacció del projecte tècnic i
direcció d'obra i arquitectura de la reforma de les plantes 2ª i 3ª de la FSH per a usos sociosanitaris i
residencials i trasllat previ de rehabilitació i centre de dia a la planta 2ª de l'edifici annex, per a la Fundació
Sant Hospital de la Seu d'Urgell.

 

SEGON.- Incoar el nou expedient de contractació de la redacció del projecte tècnic i direcció d'obra i
arquitectura de la reforma de les plantes 2ª i 3ª de la FSH per a usos sociosanitaris i residencials i trasllat
previ de rehabilitació i centre de dia a la planta 2ª de l'edifici annex, per a la Fundació Sant Hospital de la Seu
d'Urgell, ordenant als professionals que tenen encarregada la redacció dels plecs que la nova configuració de
l'expedient prevegi mecanismes per a identificar les ofertes anormals o desproporcionades pel que respecta al
termini d'execució del projecte.

 

TERCER.- Ordenar que es notifiqui aquesta resolució a tots els interessats i que se li doni la publicitat
corresponent.
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La Seu d'Urgell, 11 de desembre de 2015

 

Mateu Huguet

Director gerent

 

(15.345.085)
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