DECLARAR DESERTA LA CONTRACTACIÓ MENOR DEL SUBMINISTRAMENT D’UN ESCENARI MODULAR
DESMUNTABLE
Núm. d’expedient: DC-DECLARAR DESERTA CONTRACTACIÓ ESCENARI
Assumpte: Declarar deserta la contractació menor del subministrament d’un escenari modular desmuntable.
Tipus de contracte: Contracte de subministrament.
Procediment i forma d’adjudicació: adjudicació directa, contracte menor.
El 02-05-2022 es va publicar al Perfil del Contractant de la pàgina web de l’Ajuntament.
S’han presentat les següents empreses:
-IGM Escenarios, S.L., Grup Viada Mataró, S.L. i Doublet Ibérica, S.A., cap d’elles reuneix els requisits exigits, ja que
als criteris d’adjudicació s’especificava el següent: “serà seleccionada l’oferta econòmica més baixa que s’ajusti per
complet a les especificacions tècniques sol·licitades”.
En compliment de les bases d’execució del pressupost 19, 34.6 i 34.7 i de l’ acord de la Junta de Govern de Palma,
que va delegar els contractes menors en general als titulars de les àrees i de les àrees delegades en l’àmbit de les
seves competències, proposo que es dicti la següent:
Resolució
1r. DECLARAR DESERTA la contractació menor del subministrament d’un escenari modular desmuntable atès que
cap de les empreses presentades reuneixen els requisits tècnics sol·licitats.

Palma, 09 de maig de 2022
El TAE Psicòleg, tècnic de Joventut,

Jaume Mas Rosselló
La regidora de l'Area de Justícia
Social, Feminisme i LGTBI
P.D. Decret de batlia núm. AJT 201913026
de 28 de juny de 2019
Publicat al BOIB núm. 94 de 11-07-2019

Sonia Vivas Rivera
P.D.Decret de batlia núm. AJT 201912198
de 17 de juny de 2019

En prenc nota,
El cap de servei d’Igualtat, Joventut i Drets Cívics
P.D. Decret de Batlia núm 3000 de 26.02.2014
Publicat al BOIB núm 30, de 04.03.2014

José Manuel Carrillo Martínez (firmat electrònicament)

Núm. de decret: AJT 202208466. Signat per l'Ajuntament de Palma en data 12/05/2022 i hora 13:48.
URL de verificació: https://seuelectronica.palma.es/csv/default.htm?csv=DEC000C29EA28A81EECB4BD2F4A8BA557E2

2n. Tornar a convocar aquesta contractació amb les mateixes condicions i publicar-la al Perfil del Contractant de
l’Ajuntament de Palma.

