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ACTA D’OBERTURA SOBRES ÚNICS DIGITALS

Sra. Montserrat Febrero i Piera, alcaldessa de l’Ajuntament.

2. Vocals:

Sr. Francisco Javier Vicente Encuentra, interventor de
l’Ajuntament.
Sra. Marta Puig Puig, secretària acctal. de l’Ajuntament.

3. Secretària:

Sra. Maria José Insa Pascual, responsable del servei de
contractació municipal.

Montserrat Febrero i Piera

Dins el període de presentació una (1) única empresa ha presentat proposicions,
Font-Galí residència canina SL amb CIF B60985405 i registre d’entrada E/0040222019 d’11 de setembre.
Una vegada finalitzat el termini per a presentar pliques i transcorregut el període de
temps establert per a poder realitzar l’obertura dels sobres, s’accedeix al contingut
de la proposta presentada amb aplicació de les credencials requerides i prèvia
sol·licitud per part de la PCSP de la paraula clau a l’empresa licitadora.
El resultat de l’obertura de la proposició presentada on es comprovarà que
contingui els documents obligatoris DEUC amb inscripció a un Registre oficial de
licitadors, que acreditarà la solvència, Annex II Criteris avaluables automàticament,
on l’import ofert no sobrepassi el de licitació i Annex III Subcontractació, és el
següent:
-

Oferta núm. 1. Font-Galí residència canina SL amb CIF B60985405:
o Presenten DEUC degudament complimentat on indiquen que estan
inscrits en el RELI. Comprovades les dades per la Mesa es constata la
seva veracitat i, per tant, es considera acreditada la solvència requerida.
o Presenten Annex II. Criteris avaluables automàticament, on es
comprometen a executar el contracte amb subjecció al Plec de Clàusules
Administratives Particulars i Plec de Condicions Tècniques, que accepten
íntegrament, oferint :
 Import per a la durada del contracte de 33.000 €, IVA exclòs.

Maria José Insa Pascual
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1. Presidenta:

La convocatòria de la licitació es va publicar en el perfil del contractant el 28
d’agost de 2019, amb un període de deu (10) dies hàbils per a presentar ofertes a
comptar de l’endemà de la publicació en el perfil del contractant, essent l’últim dia
el 12 de setembre de 2019 a les 23.59 hores.

16/09/2019 Secretària de la mesa de
contractació
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17/09/2019 President/a mesa de
contractació

Corbera de Llobregat, 16 de setembre de 2019, essent les 12.44 hores, es
procedeix en acte no públic a realitzar l’obertura dels sobres únics de les ofertes
presentades, mitjançant sobre digital, al procediment obert simplificat abreujat
convocat per l’Ajuntament de Corbera de Llobregat per a la contractació del servei
de recollida i custòdia d'animals de companyia, així com la recollida dels animals
morts que es trobin en el terme municipal i el seu correcte tractament posterior, en
els termes i condicions establertes en el Plec de Clàusules Administratives
Particulars i Plec de Condicions Tècniques aprovats, amb un import total de 33.000
€, 21% d’IVA exclòs, per a l’any de durada del contracte, expedient núm. AJCOR
0205102019. La Mesa de Contractació la formen:
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 Un total de 110 boxes per custodiar animals, acreditant-ho
documentalment.
 Zona de quarantena aïllada, acreditant-ho documentalment.
 Centre de cures, consulta i clínica veterinària al centre, acreditantho documentalment.
 Disposar de 4 vehicles adaptats, acreditant-ho documentalment.
 Disposar de 5 sistemes diferents de captura, acreditant-ho
documentalment.

17/09/2019 President/a mesa de
contractació

Aporten certificat d’inscripció al Registre de Nuclis Zoològics, tot i
que l’acompanyen de declaració de confidencialitat de les dades,
així com d’altres aspectes relatius al seu personal i equipament
tècnic.
o Presenten Annex III. Part del contracte a subcontractar, on indiquen que
no realitzaran subcontractació.
La Mesa de Contractació considera acceptada l’oferta per complir amb tots els
requisits, no sobrepassar l’import de licitació, no haver recaigut en baixa anormal
per haver ofert el preu de licitació, i haver presentat tots els documents obligatoris
segons l’establert en el Plec de clàusules administratives particulars.
Per tot l’exposat, en ser l’única oferta presentada i acceptada i no haver incorregut
en baixa anormal, s’eleva la proposta d’adjudicació a la consideració de la Junta de
Govern Local, en favor de l’empresa Font-Galí residència canina SL amb CIF
B60985405, per import de 33.000 €, 21% d’IVA exclòs.
Es dóna per acabada la sessió i s’estén aquesta acta, el contingut de la qual com a
secretària certifico.
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Montserrat Febrero i Piera
Maria José Insa Pascual

La secretària de la Mesa, Maria José Insa Pascual
Vist i plau de la presidenta, Montserrat Febrero i Piera

16/09/2019 Secretària de la mesa de
contractació
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Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital
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