ANUNCI DE LICITACIÓ
Per Decret de Presidència número 119-2021 de data 20 d’abril de 2021 es va acordar
aprovar l’expedient contractació de Subministrament de material veterinari i proves
diagnòstiques per al Servei del CAAD de la Mancomunitat Penedès-Garraf. (Exp.: 14310014/2020)
1. Entitat adjudicadora: dades generals
a) Organisme: Mancomunitat Penedès-Garraf.
b) Número d’identificador: 90001040
c) Dependència que tramita l’expedient: Serveis Centrals – Contractació
c) Tipologia de poder adjudicador: Administració Pública
d) Principal activitat exercida: Serveis delegats pels Ajuntaments membres.
e) Número d’expedient: 1431-0014/2020.
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Dades per l’obtenció de documentació i informació:
Entitat: Mancomunitat Penedès-Garraf.
Dependència: Serveis Centrals – Contractació
Domicili: Av. Cubelles,88, 1r pis.
Localitat i codi postal: Vilanova i la Geltrú, 08800.
Telèfon: 938 100 698.
Horari d’atenció telefònica i al públic: De Dilluns a Divendres de 9:00 a 14:00
hores.
g) Correu electrònic: contractacio@mancomunitat.cat.
h) Adreça d’Internet del perfil del contractant: https://mancomunitat.cat/serveis-itramits/perfil-de-contractant/
i) Data límit per sol·licitar la obtenció de documentació i informació: fins a 6 dies
hàbils a la fi del termini de presentació de proposicions.
3. Objecte del contracte:
a) Descripció: Subministrament de material veterinari i proves diagnòstiques per al
Servei del CAAD de la Mancomunitat Penedès-Garraf
b) Divisió per lots i número de lots: SÍ, 10 lots
Lot 1: subministrament de productes veterinaris.
Lot 2: subministrament d’equipament veterinari.
Lot 3: subministrament d’anàlisis clínics i laboratorials veterinaris.
Lot 4: subministrament de productes farmacèutics.
Lot 5: subministrament de productes farmacèutics de formulació magistral.
Lot 6: subministrament de sutures quirúrgiques veterinàries.
Lot 7: subministrament de gasos medicinals.
Lot 8: subministrament de cartilles sanitàries veterinàries.
Lot 9: subministrament de material de perruqueria canina i felina.
Lot 10: servei de la gestió de residus sanitaris
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Lloc d’execució: Camí de la Pedrera, s/n
Localitat : Vilafranca del Penedès.
Codi NUTS: ES511
Termini d’execució: 1 any
Admissió de pròrroga: Sí, 2 anys
CPV: - 33600000-6 Productes farmacèutics –
85200000-1 Serveis de veterinaris
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4.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Tramitació i procediment:
Tipus: MIxt subministrament i serveis
Tramitació: Ordinària.
Procediment: Obert simplificat
Subjecte a regulació harmonitzada: No
Acord marc: No
Subhasta electrònica: No.
Aplicació de mesures de gestió eficient: No.
Tramitació electrònica: Sí.

5.
a)
b)
c)

Pressupost base de licitació i valor estimat:
VEC: 207.915,33 € sense IVA.
Pressupost base de licitació: 69.305,11 € exclòs IVA
Tipus d’IVA :295,36 € al 4%, 4.821,18 € al 10% i 2.446,74 € al 21% ascendint a
un total de 7.563,28€
d) Pressupost de licitació: 76.868,39 € inclòs IVA

6. Garanties exigides:
a) Provisional: No s’exigeix la constitució de garantia provisional.
b) Definitiva: No es requereix.
c) Complementària: No es requereix.
7. Requisits específics del contractista:
a) Classificació empresarial: No s’exigeix.
b) Solvència econòmica: Sí, veure clàusula 7 del PCAP.
c) Solvència tècnica: Sí, veure clàusula 7 del PCAP.
d) Condicions particulars per l’execució del contracte: Veure memòria i plec
tècnic.
8. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals a comptar des de l’endemà de la
publicació al Perfil del contractant El termini de presentació de pliques
finalitzarà a les 14:00 hores del darrer dia.
b) Documentació a presentar: Especificada en la clàusula 8 del PCAP
c) Modalitat de presentació: Electrònica a través de la l’enllaç:

https://mancomunitat.cat/serveis-i-tramits/perfil-de-contractant/
d)
e)

Admissió de variants: No.
Termini durant el qual el licitador restarà obligat a mantenir la seva oferta: 2
mesos des de l’obertura de les proposicions.

9. Obertura d’ofertes:
a) Entitat: Mancomunitat Penedès-Garraf
b) Adreça: Av. Cubelles, 88, planta baixa, sala petita.
c) Localitat i codi postal: Vilanova i la Geltrú, 08800.
d) Data i hora: oportunament es publicarà al Perfil del Contractant.
El president

Vilanova i la Geltrú
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