ÀREA DE SERVEIS GENERALS
EXP.: 21/2019/CSERV

ANUNCI DE FORMALITZACIÓ
1. Entitat adjudicadora
a.Organisme: Ajuntament de Viladecans.
b.Tipus de poder adjudicador: Administració Local.
c.Dependència que tramita l’expedient: Àrea de Serveis Generals/Departament de
Compra Pública.
d.Número d’expedient: SPIO/ASG/Contractació/2019/08 (21/2019/CSERV).
e.Domicili: c/ Jaume Abril, núm. 2.
f. Localitat i codi postal: Viladecans.08840.
g.Codi Nuts: ES511
h.Telèfon: 936 351 800 (Ext. 8075,8059, 8049, 8058 i 8071).
i. Fax: 93 637 41 40
j. Adreça electrònica: contractacio@viladecans.cat
k. Adreça d’Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword
=viladecans&reqCode=viewDetail&idCap=5514905
2. Objecte del contracte
a.Tipus de contracte: Contracte administratiu de serveis.
b.Descripció: Serveis veterinaris necessaris pel correcte control sanitari i demogràfic
dels gats de carrer al municipi de Viladecans.
Aquests serveis consiteixen en:
-Esterilitzacions de gats i marcatge en el pavelló auricular (mascles i femelles).
-Eutanàsies (per als casos que ho preveu la llei) i incineració.
-Test sanitari de leucèmia i immunodeficiència.
c.Divisió per lots: No.
d.Admissió de variants: No.
e.CPV: 85200000-1 (Serveis de veterinària)
f.Lloc : Viladecans, 08840.
g.Vigència del contracte: Un any, concretament pel període comprès entre l’1 de juny
de 2019 i el 31 de maig de 2020.
h.Admissió de pròrroga: Si, 3 anys (1+1+1).
i.Contractes periòdics: Si, 1 o 4 anys (en funció de si es prorroga o no).
3. Tramitació i procediment
a.Tramitació: Ordinària.
b.Procediment: Obert.
4. Criteris utilitzats per a l’adjudicació del contracte:
Criteris d’aplicació automàtica
1) Millor preu ofertat pel licitador. Fins a 90 punts.
2) Millores en el servei sense cost addicional per l’Ajuntament de Viladecans. Fins a
10 punts:
-Desparasitacions. Fins a 5 punts.
-Xerrada informativa als voluntaris/es del municipi. Fins a 5 punts.
5. Número d’ofertes rebudes
a. Número d’ofertes rebudes d’operadors econòmics que siguin petites i mitjanes
empreses: 1.
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b. Número d’ofertes rebudes d’un altre Estat Membre o d’un tercer país: 0.
c. Número d’ofertes rebudes per via electrònica: 1
6.Oferta presentada
- VILAVET, SCP, que ofereix portar a terme l’execució del contracte per uns preus
unitaris de:
Tipus d’actuació

Preu unitari
(IVA inclòs)

Test
sanitari
(leucèmia
immunodeficiència)
Esterilització femella
Castració mascle
Sacrifici i incineració

i
30 €
70 €
40 €
40 €

Així mateix, ofereix les següents millores:
1. Millora consistent en la desparasitació externa i interna dels gats durant el temps
d’estada al centre veterinari, sense cost addicional per l’Ajuntament de Viladecans.
2. Millora consistent en la realització d’una xerrada formativa anual d’una durada de 2
hores adreçada al col·lectiu de personal voluntari del municipi sobre la gestió de les
colònies felines amb els continguts detallats al plec de clàusules administratives
particulars.
7. Resum puntuació total obtinguda per l’empresa:
NÚM.
PLICA

ÚNICA

Licitador

VILAVET,
SCP

Criteri
1. Criteri
2. Criteri
3. Puntuació
Oferta
Desparasitacions Xerrada anual total
econòmica
per
als
voluntaris
0 punts

5 punts

5 punts

10 punts

8. Dades de l’adjudicació
a.Òrgan de contractació: Alcalde-President.
b.Data: 24 de maig de 2019.
c.Contractista: VILAVET, SCP,
-NIF: J-63783658
-Adreça social: Av. Llorenç Puig i Tomas, núm. 24 de Viladecans (08840).
-Codi Nuts: ES511
-Nacionalitat: Espanyola
Telèfon: 936377552
-Fax: -Adreça electrònica: vilavet@gmail.com
-Adreça d’Internet: d.Tipus d’empresa: petita empresa.
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e.Import total: en base als preus unitaris per tipus d’actuació oferts, fins a un import
anual màxim de 12.000,00 € (inclòs l’IVA), sense que l’Ajuntament de Viladecans
s’obligui a exhaurir en la seva totalitat, d’acord amb el següent detall:
Tipus d’actuació

Preu unitari
(sense IVA)

Test sanitari (leucèmia i
immunodeficiència)
24,79 €
Esterilització femella
57,85 €
Castració mascle
33,06 €
Sacrifici i incineració
33,06 €

IVA (21%) Preu unitari
(IVA inclòs)
5,21 €
12,20 €
6,95 €
6,95 €

30 €
70 €
40 €
40 €

f. Valor i proporció dels contractes que es preveu subcontractar a tercers: no es
preveu.
9.Contracte relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió:
No.
10. Data de formalització del contracte: 29 de maig de 2019.
11. Recurs
Clàusula 1.12.1. de la part general del plec de clàusules administratives particulars.
a)Òrgan competent en procediments de recurs: l'òrgan que ha dictat l’acte o ha
adoptat l’acord.
b)Adreça: C/ Jaume Abril, 2. 08840 Viladecans.
c)Termini per presentar el recurs: un mes comptat a partir del dia següent al de la
recepció de la notificació.
12.Data de publicació de l’anunci de licitació al “Diari Oficial de la Unión
Europea”: No procedeix.
13.Data d’enviament de l’anunci de formalització al “Diari Oficial de la Unión
Europea”: No procedeix.
14. Altres informacions
Les que es ressenyen en els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques.
LA TINENTA D’ALCALDE EN FUNCIONS
DE L’ÀREA DE SERVEIS GENERALS

Viladecans, en la data de signatura electrònica

Tinenta d'Alcalde en funcions de l'Àrea de
Serveis Generals
Ajuntament de Viladecans
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