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Resolució de finalització d'expedient. 

Expedient HSJD 1/20 

Ates que per resolució de data 14 de maig de 2020 es va aprovar l'expedient de contractació, 

mitjan9ant procediment de contractació de pública concurrencia en regim de dret privat, pero 

prenent com a referencia els principis, la normativa i els procediments previstos en la legislació de 

contractació pública per a la preparació, adjudicació i execució del contracte de la realització de les 

obres del Pediatric Cancer Center Barcelona de !'Hospital Sant Joan de Déu, Fase 1 B Obra 
Interior; 

Ates que s'han acomplert els tramits procedimentals necessaris per a l'adjudicació del contracte per 

procediment obert; 

Ates que l'única oferta presentada al Lot 1 no pot ser admissible en el present procediment al haver 

presentat la seva oferta amb un import superior a l'assenyalat com licitació en el quadre de 

característiques especifiques. 

D'acord amb el que s'estableix la clausula dissetena del plec de clausules administratives 

particulars, en relació a l'article 150 de la Llei 9/2017,de 8 de novembre, de contractes del Sector 

Públic, per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 

Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 només podra declarar-se 

deserta una licitació quan no existeixi cap oferta o proposició que sigui admissible d'acord amb els 

criteris que figuren en el plec. 

Resolc: 

Primer: Declarar deserta la licitació del lot 1 convocada per !'Hospital Sant Joan de Déu per a la 

contractació de la realització de les obres del Pediatric Cancer Center Barcelona de !'Hospital 

Sant Joan de Déu, Fase 1 B Obra Interior. 

Segon: Ordenar la publicació de la present resolució. 

Tercer: Ordenar !'obertura d'un nou procediment de contractació. 

Sr. Manuel del Castillo Rey 

Gerent de !'Hospital Sant Joan de Déu 

Esplugues de Llobregat, 17 de juny de 2020 


