ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
Acta de valoració del sobre B “Proposició corresponent als criteris avaluables de
forma no automàtica” i d’obertura i valoració del sobre C “Proposició corresponent
als criteris avaluables de forma automàtica” del contracte de Serveis veterinaris per
aplicar el mètode CERR en les colònies de gats de carrer de Mollet del Vallès.
A les 12.00 hores del dia 17 de juny de 2022, en la Sala de Formació de l’Edifici
Administratiu de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, es reuneix a Mesa de Contractació
prevista a les clàusules 20 i 21 del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP)
que regeix la licitació de serveis de referència, convocada mitjançant anunci publicat en el
Perfil del contractant en data 18 de maig de 2022.
Presideix la Mesa de contractació el cap del Servei de Contractació i Compres (i custodi);
assisteixen com a vocals, la cap del Servei de Serveis Socials, Sanitat i Salut Pública, el
secretari (i custodi) i la interventora municipal (i custodi); i el cap de la Unitat
Administrativa de Contractació, actua com a secretari de la Mesa de contractació (i
custodi).
L'objecte d'aquest acte és donar compte de l'informe emès per la cap del Servei de Serveis
Socials, Sanitat i Salut Pública i per la tècnica de Protecció de la Salut Pública en data 10
de juny de 2022, en acte no públic, en relació amb la valoració dels criteris avaluables
mitjançant judici de valor i contingudes en el sobres B del licitador i, en acta no públic,
obertura del sobre C de proposició econòmica corresponent als criteris avaluables de forma
automàtica, de conformitat amb les clàusules 20 a 23 del PCAP.
La cap del Servei de Serveis Socials, Sanitat i Salut Pública exposa la valoració de la
proposició de la licitadora corresponent als criteris avaluables mitjançant judici de valor,
amb la puntuació següent:

A continuació, en acta no públic, la presidència de la Mesa de contractació dona instrucció
d’iniciar el procediment d’obertura del Sobre C segons l’establert a la clàusula 21 del PCAP.
El resultat de l’obertura electrònica ha estat sense incidències, d’acord amb l’informe de
traçabilitat següent:
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De conformitat amb les clàusules 20 a 23 del PCAP, el resultat de les proposicions
presentades ha estat el següent:

Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda auto ritzat per la seva
signatura electrònica. En aplicació de l’article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de
còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l’autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de
l’Ajuntament (https://seuelectronica.molletv all es.cat /eseu/csv).
Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04
www.molletvalles.c at – ajuntament@molletvall es.cat

A continuació, es comproven els paràmetres objectius que han de permetre identificar els
casos en què una oferta s’ha de considerar anormalment baixa, mitjançant el compliment dels
dos criteris a) i b) de la clàusula 19.1.1 del PCAP, amb el resultat següent:

La proposició presentada per Platysternon, SL, amb NIF B66811472, es considera incursa
en presumpció d’anormalitat.
La Mesa acorda requerir a la licitadora esmentada per a que justifiqui la seva oferta en els
termes i terminis que estableixen els articles 149.4 i 159.4.f).4t de la LCSP.
La presidència declara finalitzat l'acte.
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I, perquè consti, s'estén aquesta acta, essent les 12.30 hores de la data al començament
indicada, que signen els assistents.

Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
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