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RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA

A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

CONTRACTACIÓ DE L’AMPLIACIÓ, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ DEL
CENS CANÍ DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DEL CARDENER
MITJANÇANT EL GENOTIPAT D’ADN, AIXÍ COM L’ANÀLISI I L’EXTRACCIÓ DE
L’ADN PER A LA IDENTIFICACIÓ DE FEMTES CANINES ABANDONADES A LA
VIA PÚBLICA
Procediment: Obert

Tramitació: Ordinària

Classificació CPV: 79723000-8
(Serveis d’anàlisis de residus)

Tipus de contracte: Serveis

Accepta
renovació: No

Revisió de
preus: No

Accepta
variants: No

Pressupost base de licitació: 85.522,20 €

Impostos: 21%

Total: 103.481,86 €

Valor estimat del contracte: 173.882,80 €

Impostos: 21%

Total: 210.398,19 €

Data d'inici execució:
01/11/2020
Garantia
provisional: No

Data fi execució:
31/10/2022

Durada execució:
24

Durada màxima:
48 mesos

Garantia definitiva: Sí, 5%
Garantia complementària: Sí, en
preu adjudicació IVA no inclòs cas d’oferta anormalment baixa

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:

Document
Informe de necessitats
Informe de Secretaria
Plec prescripcions tècniques
Plec de clàusules administratives
Informe de fiscalització prèvia
Acord Junta
Anunci de licitació
Acta de la mesa de contractació d'obertura de
Sobre únic i proposta d'adjudicació
Requeriment al licitador
Documentació aportada

Data
14/09/2020
14/09/2020
14/09/2020
14/09/2020
14/09/2020
21/09/2020
21/09/2020
08/10/2020
16/10/2020
28/10/2020
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Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat
amb allò que s'ha fixat en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014 i la delegació realitzada per acord de Junta de 21 de setembre de 2020 en
favor d’aquesta Presidència
RESOLC
PRIMER. Adjudicar el contracte de Serveis de l’ampliació, manteniment i actualització del
cens caní de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener mitjançant el genotipat d’ADN,
així com l’anàlisi i l’extracció de l’ADN per a la identificació de femtes canines abandonades
a la via pública, en les condicions que figuren en la seva oferta i les que es detallen en els
plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques a ADNCANINO
SL, CIF. B98680887 per un import de 82.567,95 euros més 17.339,27 euros d’IVA per un
total de 99.907,22 euros, i amb les següents millores:
a) Millores:
1. Representació gràfica en cartografia de les mostres de femta recollides amb el
resultat de matching obtingut.
2. Adquisició directa dels duplicats de xapa per part dels usuaris mitjançant pàgina
web https://www.adncanino.es/otros-productos/ duplicat de xapa, l'usuari pot
sol·licitar el seu duplicat de xapa
b) Augment de la durada de les mostres a temperatura ambient amb plenes condicions
per ser analitzades i obtenir resultats: Número de setmanes ofertades d’augment
respecte al que consta en el plec:
Mostres de genotipat
Mostres de femta

8 setmanes
4 setmanes

c) Bossa de mostres de genotipat gratuïtes: 10
d) Bossa de duplicats de xapes gratuïtes: 25
e) Incorporació del 100% dels veterinaris dels municipis pel servei d’extracció de
mostres.
SEGON. Són característiques i avantatges determinants de què hagin estat seleccionada
l’oferta presentada pel citat adjudicatari amb preferència a les presentades pels restants
licitadors les ofertes dels quals van ser admeses, les següents:
— Millor qualificació global dels criteris a valorar.
TERCER. Disposar la despesa corresponent de
pressupostària 311.22799 i 311.64000.

12.315,53

euros en l’aplicació
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QUART. Donar compte del present acord a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de practicar
les anotacions comptables que procedeixin.
CINQUÈ. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.
SISÈ. Designar com a responsable del contracte a la Sra. Montse Carbonell Turull, tècnica
d’aquesta Mancomunitat.
SETÈ. Notificar a ADNCANINO SL, adjudicatari del contracte, la present Resolució i citar-li
per a la signatura electrònica del contracte dins el termini de 15 dies des de la notificació
d’aquest acord.
VUITÈ. Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en termini
no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut contemplat
en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
NOVÈ Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del
contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el
desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.

Sant Joan de Vilatorrada, data de signatura electrònica.

El President

Secretària interventora interina de
L’Ajuntament de St. Salvador de G.

Domènec Òrrit Pujol

Meritxell Carrasco García
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