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RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
X2018012496/RA012018002905
SERVEI: CONTRACTACIÓ

Atès l’expedient de contractació del servei Confecció i manteniment d'un cens genètic
dels gossos del municipi de Mollet del Vallès a través de l’ADN, exp. COSE/18012
(E0822018000005/X2018006356).
Atès el Decret d’alcaldia de 19 de juny de 2018, d’aprovació dels plecs de clàusules
administratives particulars i tècniques del contracte del servei de referència i de
convocatòria
de
la
licitació,
mitjançant
procediment
obert
(RA012018001746/X2018006357).
Atès que el termini de presentació de proposicions finalitzà el 13 de juliol de 2018,
d’acord amb l’anunci de licitació de data 27 de juny de 2018.
Atès que el dia 13 de juliol de 2018, l’empresa Vetgenomics, S.L. va presentar recurs de
reposició per impugnació dels plecs de clàusules administratives particulars i del plec de
prescripcions tècniques, fonamentat en els requisits específics del contractista per a
participar i la determinació del preu del contracte i amb sol·licitud de suspendre la
licitació fins a resolució del recurs.
Atès que la Mesa de contractació es va reunir el dia 16 de juliol de 2018 i va acordar la
suspensió del procediment de licitació fins a la resolució del recurs presentat, de
conformitat amb l’acta de 16 de juliol de 2018.
Atesos els articles 112, 114, 117, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Atès l'article 53.1.k) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
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HE RESOLT

Suspendre la convocatòria de licitació, per procediment obert, per a l'adjudicació del
contracte de serveis de confecció i manteniment d’un cens genètic dels gossos del
municipi de Mollet del Vallès a través de l’ADN., publicada en el Perfil del contractant
el dia 27 de juny de 2018, fins que es resolgui el recurs de reposició contra el plec de
clàusules administratives particulars i tècniques que regirà la contractació esmentada.

Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
[Firma01-01]

[firma]

L'ALCALDESSA ACCIDENTAL
DIONISIO CALÉ, MIREIA
01/08/2018
[Firma02-01]
LA SECRETÀRIA ACCIDENTAL
CARMONA PÉREZ, VANESA
01/08/2018
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