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ACTA D’OBERTURA D’OFERTES (SOBRE ÚNIC DIGITAL)
Essent les 09.42 hores del 5 de febrer de 2021, es procedeix a realitzar en acta no
públic l’obertura de les ofertes presentades, mitjançant sobre únic digital, al
procediment obert simplificat abreujat, amb tramitació ordinària, convocat per
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat per a la contractació de serveis veterinaris
necessaris pel control de colònies de gats del municipi, en els termes i condicions
establertes en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec de Condicions
Tècniques, aprovats en data 19 de gener de 2021, amb un import màxim de
6.611,57€, 21% d’IVA exclòs, per a la totalitat de la durada inicial del contracte, amb
aplicació del preus unitaris per serveis efectivament prestats que resultin de l’oferta
presentada per l’adjudicatari, i amb possibilitat de ser prorrogat per un màxim de
tres anys més. AJCOR0205012021.

Montserrat Febrero i Piera
Maria José Insa Pascual
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05/02/2021 Secretària de la mesa de
contractació
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05/02/2021 President/a mesa de
contractació

La Mesa de Contractació la formen:
1. Presidenta:
2. Vocals:

3. Secretària:

Sra. Montserrat Febrero i Piera, alcaldessa de l’Ajuntament.
Sr. Francisco Javier Vicen Encuentra, interventor de
l’Ajuntament.
Sra. Marta Puig Puig, secretària acctal. de l’Ajuntament.
Sra. Natàlia Diaz Moreno, lletrada adscrita als serveis jurídics de
l’Ajuntament.
Sra. Maria José Insa Pascual, responsable del servei de
contractació.

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de la
Corporació en data 20 de gener de 2021, amb un període de deu (10) dies hàbils per
a presentar ofertes, essent l’últim dia el 3 de febrer de 2021 a les 23.59 hores.
Dins el període de presentació d’ofertes, només una única empresa ha presentat
proposició, Susana Rodríguez amb CIF 43534876Q i registre d’entrada 2021/1097,
de 2 de febrer a les 13.46 hores.
Una vegada finalitzat el termini per a presentar ofertes i transcorregut el període de
temps establert per a poder realitzar l’obertura dels sobres, s’accedeix al contingut
de les propostes presentades amb aplicació de les credencials requerides i prèvia
sol·licitud de les paraules clau a l’única empresa licitadora.
El resultat de l’obertura de l’única proposició presentada, on es comprovarà que
contingui els documents obligatoris Annex I Declaració Responsable, Annex II Criteris
avaluables automàticament, i documentació que acrediti disposar de la titulació
exigida a la clàusula 1 del PCAP, així com de disposar de clínica veterinària al
municipi, és el següent:
-

Oferta núm. 1. Susana Rodríguez amb CIF 43534876Q:
o Presenta DECLARACIÓ RESPONSABLE on manifesta que té la capacitat
d’obrar i no concorre en prohibicions de contractar, segons model facilitat
Annex
I,
indicant
adreça
de
correu
electrònic
svsana.veterinaria@gmail.com, als efectes de comunicacions relatives a
aquesta licitació, i nom complert Susana Rodríguez Ramos.
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o Presenten Annex II. Criteris avaluables automàticament, on es compromet
a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives
Particulars i Plec de Condicions Tècniques aprovats que accepten
íntegrament, oferint un percentatge de baixa sobre els preus unitaris de
0%.
o Presenta Declaració responsable de disposar de clínica veterinària per
realitzar esterilitzacions, al carrer Sant Jordi, 18, de Corbera de Llobregat.
o Presenta documentació acreditativa d’estar col·legiada al Col·legi Oficial de
Veterinaris de Barcelona amb número 3685.

Montserrat Febrero i Piera

La Mesa de Contractació considera correcta l’oferta per complir amb tots els
requisits, i comprova que l’empresa es troba inscrita al corrent de les seves
obligacions tributàries i de seguretat social.
Una vegada obert el sobre, la Mesa de Contractació comprova que l’oferta presentada
no es troba en situació de baixa anormal, atès que no ha efectuat cap descompte
sobre els preus unitaris establerts en els plecs.
Per tot l’exposat, en ser l’empresa Susana Rodríguez Ramos amb CIF 43534876Q la
que ha resultat amb l’oferta millor quant a relació qualitat-preu, en ser l’única
empresa presentada a la licitació, aquesta Mesa de Contractació eleva la proposta
d’adjudicació a la consideració de la Junta de Govern Local, en favor d’aquesta
empresa, adjudicant el contracte per l’import màxim de licitació amb aplicació dels
preus unitaris establerts en els plecs per cada servei efectivament prestat, atès que
l’empresa proposada no ha efectuat cap percentatge de descompte sobre els
mateixos, i amb data d’inici 16 de febrer de 2021.
Es dóna per acabada la sessió i s’estén aquesta acta, el contingut de la qual com a
secretària certifico.
Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital
La secretària de la Mesa, Maria José Insa Pascual
Vist i plau de la presidenta, Montserrat Febrero i Piera

Maria José Insa Pascual
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o Presenta certificat de situació en el cens d’activitats econòmiques de
l’AEAT, acreditant que a l’exercici 2021 es troba donada d’alta per exercir
l’activitat amb grup o epígraf/secció de l’IAE 945 - CONSULTAS Y
CLINICAS VETERINARIAS, al carrer Sant Jordi, 18, de Corbera de
Llobregat.
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