Gerència de Recursos
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica
Departament de Contractació

Contracte

21001495

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

ACTA D’OBERTURA SOBRE CRITERIS OBJECTIUS
A les 12:00 del dia 5 d’octubre de 2021 es reuneix de manera telemàtica,
excepcionalment per la situació generada pel virus COVID-19 i fent ús de la possibilitat
que atorga l’art. 17.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, els membres que han de constituir la mesa de contractació, que assistirà a
l’òrgan de contractació per a l’adjudicació del contracte que, de conformitat amb el
previst per la clàusula 1 del plec de clàusules administratives particulars i amb les
especificacions del plec de condicions tècniques, té el següent objecte:
Gestió del servei municipal d’esterilització de gats de carrer, situat al carrer
Viver Tres Pins
Dels membres designats per l’òrgan de contractació assisteixen els següents:
Presidència:
Vocals:

Sra. Cruz Perez Garcia, Director/a de Serveis de Gestió Econòmica
Sra. Maribel Fernandez Galera, per delegació del Secretari
General.
Sr. Francesc J Gisbert Sempere, Interventor delegat.
Sra. Carme Maté, directora de Drets dels Animals.
Sra. Anna Ortonoves, cap del Departament de Gestió i Protecció
dels Animals
Sra. Ana Ballano Aleñá, per delegació del Secretari General i que a
més actua com a secretaria de la mesa.

Constatada l’existència de quòrum, la presidència declara constituïda la Mesa de
contractació.
No s’incorpora a l’acte cap representant de l’empresa RICARD ADAN MILANÈS.
La secretaria informa que s’accedeix a l’expedient a la Plataforma Electrònica de
Contractació i es procedeix a l’obertura telemàtica del sobre C, oferta que ha de ser
valorada automàticament, essent el preu ofert el següents:

Nom empresa
RICARD ADAN MILANÈS

Oferta (sense IVA)
41.560,00 €

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Cruz Montserrat Perez Garcia, Administradora, el dia 27/10/2021 a les 23:33, que informa;
Sra. ANA BALLANO ALEÑA, Lletrada, el dia 28/10/2021 a les 08:05, que informa.

Donada per finalitzada la part pública de l’acte, la mesa comprova que la oferta
presentada no incorre en presumpció d ’anormalitat d’acord amb els paràmetres
establerts en la clàusula 10 del PCAP que regula la present licitació.
La mesa procedeix a encarregar l’elaboració de l’informe relatiu a la valoració de
l’oferta que incorre en anormalitat i d’aquests criteris al tècnic corresponent.
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Conclosa la sessió, s’estén la present que signa la presidenta en representació de tots
els membres de la Mesa, junt amb mi, la secretària, que certifico en el lloc i hora abans
indicats.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Cruz Montserrat Perez Garcia, Administradora, el dia 27/10/2021 a les 23:33, que informa;
Sra. ANA BALLANO ALEÑA, Lletrada, el dia 28/10/2021 a les 08:05, que informa.

