ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
Acta de valoració del sobre B “Proposició corresponent als criteris avaluables
mitjançant judici de valor” i d’obertura i valoració del sobre C “Proposició
corresponent als criteris avaluables de forma automàtica” del contracte mixt per a
l'adquisició, implantació i manteniment de l’Oficina Multicanal Mollet (Oficines
Electròniques).
A les 13.00 hores del dia 7 de juliol de 2022, en la Sala de Reunions de la planta 4 de
l’Edifici Administratiu de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, es reuneix a Mesa de
Contractació prevista a les clàusules 17 i 18 del Plec de clàusules administratives
particulars (PCAP) que regeix la licitació de referència, convocada mitjançant anunci
publicat en el Perfil del contractant en data 17 de juny de 2022.
Presideix la Mesa de contractació la cap de la Unitat Tècnica de Compres (i custodi);
assisteixen com a vocals, el secretari i la interventora municipals; 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 d’Atenció a
la Ciutadania, Administració Digital i Qualitat de Serveis en data 6 de juliol 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 18 a 20 del PCAP.
De conformitat amb la valoració de l’Informe de valoració del Sobre B esmentat, ha
resultat 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 18 del PCAP.
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El resultat de l’obertura electrònica ha estat sense incidències, d’acord amb l’informe de
traçabilitat següent:

De conformitat amb les clàusules 18 a 20 del PCAP, el resultat de les proposicions
presentades ha estat el següent:
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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 Mesa de contractació acorda:
1. Proposar l’adjudicació a l’òrgan de contractació la proposició presentada per la licitadora
Axialtic Soluciones Tecnológicas, SL, amb NIF B87716510, amb els preus oferts i
condicions següents:
Pressupost base licitació (IVA inclòs)

Preu ofert (sense

IVA

Preu ofert
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IVA)
82.280,00 €

64.100,00 €

Pressupost base licitació
(IVA inclòs)
Adquisició del maquinari i
programari i posada en
marxa de quatre oficines
electròniques

Base preu ofert
(sense IVA)

(IVA inclòs)
13.461,00 €

77.561,00€

IVA

Preu ofert
(IVA inclòs)

77.754,60 €

60.400,00 €

12.684,00 €

73.084,00 €

Manteniment 1r any

2.262,70 €

1.850,00 €

388,50 €

2.238,50 €

Manteniment 2n any

2.262,70 €

1.850,00 €

388,50 €

2.238,50 €

82.280,00 €

64.100,00 €

13.461,00 €

77.561,00 €

2. Oferta de consultoria.
Oferim 300 hores de consultoria posteriors a la posada en funcionament de la solució
subministrada en concepte de consultoria.
2. Que el Servei de Contractació i Compres comprovi el compliment de la capacitat i
solvència de la licitadora proposada que va manifestar en el DEUC, i en cas de no trobarse al corrent d’alguna de les dades administratives o no poder fer consulta, requerir-la per
a la seva acreditació, conjuntament amb la constitució de la garantia definitiva.
De conformitat amb l’annex 9 del PCAP, “Declaració responsable d’absència de conflicte
d’interessos dels membres de la Mesa de contractació”, el secretari i la interventora
municipals, com a presents membres de la Mesa de Contractació declaren expressament
sota la seva responsabilitat, a fi de garantir la imparcialitat en el procés de licitació i
adjudicació de la contractació del CONTRACTE MIXT PER A L’ADQUISICIÓ,
IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT DE L’OFICINA MULTICANAL MOLLET
(OFICINES ELECTRÒNIQUES), amb finançament de recursos provinents del Pla de
recuperació, transformació i resiliència (PRTR) Fons NextGenerationEU, en el
desenvolupament de les actuacions necessàries per a l’acompliment dels objectius definits
component 11 de la palanca IV transformació digital i modernització de les diferents
administracions públiques, projecte: “Mollet Oficina Multicanal”, cod BDNS. 593382, els
sotasignats, com a membres de la Mesa de contractació, declaren:
1. Estar informats del següent:
- Que l’Ajuntament de Mollet del Vallès està compromès amb el seu ecosistema
d’integritat institucional, comprès, entre d’altres, pel seu codi ètic i de bon govern; el Pla
de Mesures Antifrau de la corporació; l’Oficina de Compliment Normatiu; i el seu propi
Marc d’Integritat que està en procés d’elaboració.
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- Que l'article 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix
que “existirà conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es
vegi compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès
econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d'interès personal.”
- Que l'article 23 «Abstenció», de la Llei 40/2015, d'1 octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic, estableix que hauran d'abstenir-se d'intervenir en el procediment “les autoritats i el
personal al servei de les Administracions en els qui es donin algunes de les circumstàncies
assenyalades en l'apartat següent”, sent aquestes:
o Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre en la resolució del qual
pogués influir la d'aquell; ser administrador de societat o entitat interessada, o tenir qüestió
litigiosa pendent amb algun interessat.
o Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat
dins del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els
administradors d'entitats o societats interessades i també amb els assessors, representants
legals o mandataris que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx
professional o estar associat amb aquests per a l'assessorament, la representació o el
mandat.
o Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades en
l'apartat anterior.
o Haver intervingut com a perit o com a testimoni en el procediment de què es tracti.
o Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en
l'assumpte, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus
i en qualsevol circumstància o lloc».
2. Que no em trobo culpable en cap situació que pugui qualificar-se de conflicte
d'interessos de les indicades en l'article 61.3 del Reglament Financer de la UE i que no
concorre en la meva persona cap causa d'abstenció de l'article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic que pugui afectar el procés selectiu a dalt
referenciat.
3. Que em comprometo a posar en coneixement de l'òrgan competent, sense dilació,
qualsevol situació de conflicte d'interessos o causa d'abstenció que doni o pogués donar
lloc a aquest escenari.
4. Conec que, una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es demostri que sigui
falsa, implicarà les conseqüències disciplinàries/administratives/ judicials que estableixi la
normativa d'aplicació.
La presidència declara finalitzat l'acte.
I, perquè consti, s'estén aquesta acta, essent les 13.30 hores de la data al començament
indicada, que signen els assistents.
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Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
[Firma01-01]

[Firma02-01]

[Firma03-01]

[Firma04-01]

[Firma05-01]

[Firma06-01]

[Firma07-01]

[Firma08-01]
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