DECRET NÚM.
Data d’inscripció
Origen

Secretaria/IF-im

DECLARAR DESERTA LA CONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE PRIVAT DE
SERVEIS D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL GENERAL
(PATRIMONIAL I PATRONAL) DE L’AJUNTAMENT DE MANACOR I DELS SEUS
ORGANISMES AUTÒNOMS. EXP. 06/2018
DECRET
Antecedents
- l’1 de febrer de 2018, l’òrgan de contractació inicia l’expedient de contractació del contracte
privat de serveis d’assegurança de responsabilitat civil general (patrimonial i patronal) de
l’Ajuntament de Manacor i dels seus Organismes autònoms.
- El 26 de febrer de 2018 per decret de batlia s’aprovà l’expedient i els plecs de clàusules
administratives i de prescripcions tècniques, per una despesa màxima anual de 50.000 euros,
(activitat exempta d’IVA).
- La licitació d’aquest expedient es va publicar en el BOIB núm. 27 d’1 de març de 2018, sent la
data límit del termini per a la presentació d’ofertes el 16 de març de 2018, sense que s’hagi
presentat cap oferta per participar en aquest expedient.
Fonaments jurídics
- Article 151.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprovà el
TRLCSP, en el que s’estableix que no podrà declarar-se deserta una licitació quan existeixi
alguna oferta o proposició que sia admissible d’acord amb els criteris que figuren en el plec,
deduint-se “a sensu contrari” que si podrà declarar-se deserta una licitació en la que no existeixi
cap oferta presentada
RESOLC:
1.- Declarar desert l’expedient de contractació núm. 08/2018 de licitació del contracte privat de
serveis d’assegurança de responsabilitat civil general (patrimonial i patronal) de l’Ajuntament
de Manacor i dels seus Organismes autònoms, atès que no s’ha presentat cap oferta per
participar dintre el termini legalment establert
2.- Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant
Manacor, 22 de març de 2018
La batlessa, per delegació de firma
(decret 3093/2017)
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