AJUNTAMENT DE CAMBRILS
CONTRACTACIO I COMPRES

Expedient:
Ref:
Àrea:
Departament:
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F0032021000219
X2021021422
SECRETARIA
CONTRACTACIO I COMPRES
JARDI MORTUORI BAIX CAMP SL

Plaça de l’Ajuntament, 4 - 43850 CAMBRILS - aj@cambrils.org - www.cambrils.org - T. 977 79 45 79 - F. 977 79 45 72

RESOLUCIÓ REGIDOR DELEGAT D’EDUCACIÓ, POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ,
RECURSOS HUMANS, GOVERN OBERT I CONTRACTACIÓ

Vist que amb data 26-03-2021 la Junta de Govern Local, va aprovar l’expedient de
contractació i la licitació del procediment obert convocat per l’adjudicació del contracte
administratiu de serveis consistent del servei de recollida, alberg i manteniment d'animals
perduts i abandonats al TM de Cambrils.
Vista l’acta de la Mesa de contractació de data 12/05/2021 corresponent a la licitació indicada,
què diu el següent:
“[...] Confirmant-se l’existència de quòrum suficient, es procedeix a l’obertura dels sobres ÚNICS electrònics
i es fa constar que s’ha presentat una única oferta, que és la següent:
Oferta núm. 1

JARDÍ MORTUORI BAIX CAMP

la Mesa revisa la documentació presentada per l’empresa i comprova que compleix els requisits exigits en
el plec de clàusules administratives particulars per accedir a la licitació, per tant la Mesa acorda la seva
admissió.
A continuació els membres de la Mesa procedeixen a conèixer el contingut de l’oferta: [...]
L’oferta rebuda és la següent:

Oferta 1 any: 21.938,00 EUR més IVA

Emplenar les cel·les ombrejades:

Preu
unitari
màxim
(IVA no
inclòs)

Preu unitari
ofertat (IVA
no inclòs)

Unitats
estimades

Import €
(IVA no
inclòs)

Recollida gos no recuperat per
propietari

150 €/gos

150.00 EUR

60 gossos

9.000,00 EUR

Recollida gos o gat recuperat per
propietari

70
€/animal

70,00 EUR

15 animals

1.050,00 EUR

Recollida gat no recuperat per
propietari

100 €/gat

100,00 EUR

4 gats

400,00 EUR

Recollida cadell gos/gat

50 €/cadell

50,00 EUR

10 cadells

500,00 EUR

Concepte
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Concepte

Preu
unitari
màxim
(IVA no
inclòs)

Preu unitari
ofertat (IVA
no inclòs)

Unitats
estimades

Import €
(IVA no
inclòs)

Recollida fura, iguana o similar

50
€/animal

50,00 EUR

1

50,00 EUR

Animals morts per incinerar, fins
a 50 kgs

46
€/animal

46,00 EUR

2 animals

92,00 EUR

Animals morts per incinerar, a
partir de 50 kgs

1,30 €/kg

1,30 EUR

500 kg

650,00 EUR

Sobrecost per recollida nocturna
i/o dia festiu

100 €

100,00 EUR

2

200,00 EUR

Sortida diürna sense recollida

45 €

45,00 EUR

2

90,00 EUR

Subtotal part variable

12.032 €

Despeses generals = part fixa

9.906 €

Total part variable+fixa (IVA
no inclòs)

21.938,00€

1. Condicions de servei i instal·lacions: (*)
Hores diàries d’obertura addicional del centre respecte a l’horari inicial de dilluns a dissabte de 10 a 14h
(fins a 5 punts)
Marcar la casella

X

Hores diàries addicionals ofertades

Punts

1 hora addicional

1

2 hores addicionals

2

3 hores addicionals

3

4 hores addicionals

4

5 hores addicionals o més

5

Hores diàries addicionals de prestació del servei respecte a l’horari mínim de dilluns a dissabte de 8 a 17
h (fins a 5 punts)
Marcar la casella

Hores diàries addicionals ofertades

Punts
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1 hora addicional

1

2 hores addicionals

2

3 hores addicionals

3

4 hores addicionals

4

5 hores addicionals o més

5

Dies addicionals de servei veterinari respecte als 3 dies/setmana (fins a 2 punts)
Marcar la casella

Dies addicionals ofertades
1 dia addicional

X

Punts
0,5

2 dies addicionals

1

3 dies addicionals

1,5

4 dies addicionals

2

Sistema d’eliminació de cadàvers (fins a 2 punts)
Marcar la casella
X

Sistema d’eliminació de cadàvers

Punts

Incineradora pròpia

2

Incineradora externa

1

Sistema d’eliminació de residus (fins a 2 punts)
Marcar la casella

X

Sistema d’eliminació de residus

Punts

Connexió al clavegueram

2

Fosa sèptica

1

Disposició d’aigua potable (fins a 2 punts)
Marcar la casella

X

Aigua potable

Punts

Aigua corrent

2

Altres (pou, min, etc)

1

Corrent elèctric (fins a 2 punts)
Marcar la casella
X

Aigua potable
Connexió xarxa elèctrica
Generador
Dos sistemes

Punts
1,5
0,5 punts
2 punts
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(*) En cada graella únicament es pot marcar una casella. En el cas de marcar més d’una casella es
comptabilitzarà la casella marcada que correspongui a la de major puntuació.
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Una vegada comunicat el contingut del sobre que conté la documentació valorable mitjançant
l’aplicació de fórmula matemàtica, l’interventor acctal. procedeix a comprovar si l’oferta
econòmica està incursa en temeritat, i no advertint-se inicialment temeritat, es procedeix a
puntuar d’acord amb els criteris de valoració establerts en el PCAP:
En aplicació de les fórmules matemàtiques, la puntuació obtinguda per JARDÍ MORTUORI BAIX
CAMP i la consegüent classificació és la següent:
CLASSIFICACIÓ
PER ORDRE DE
PUNTUACIÓ

1-

EMPRESA

JARDÍ MORTUORI BAIX CAMP

OFERTA
CONDICIONS DE
ECONÒMICA
SERVEI I
INSTAL·LACIONS

80

12,5

TOTAL
PUNTUACIÓ

92,5

Vist que l’oferta compleix amb els requisits establerts en el PCAP per la seva admissió, la Mesa de
contractació acorda:
1-Requerir a l’empresa JARDÍ MORTUORI BAIX CAMP per a que en el termini de 7 dies hàbils a
comptar des del primer següent a aquell en què hagi rebut el requeriment:
-

Aporti la documentació acreditativa de compliment dels requisits de capacitat i
solvència econòmica, financera i tècnica indicats en l’annex 3 del plec de clàusules
administratives particulars en referència a les dades manifestades en la declaració
(no és necessari quan les dades vinguin indicades en el RELI/ROLECE).

-

Dipositi una garantia definitiva corresponent al per un import de 1.096,90 euros,
corresponent al 5% del preu d’adjudicació, tal i com es preveia al punt L del quadre de
característiques del plec de clàusules administratives particulars.

2-Comprovar que l’empresa es troba inscrita al RELI o al ROLECE.
3-Comprovar que l’empresa està al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
4-Proposar a l’òrgan de contractació que, un cop complerts els requisits indicats al paràgraf anterior,
acordi l’adjudicació del contracte administratiu de serveis consistent en la recollida, alberg i manteniment
dels animals perduts i abandonats al terme municipal de Cambrils, per un termini de dos anys, prorrogable
anualment per un termini màxim de dos anys més, a l’empresa JARDÍ MORTUORI BAIX CAMP, per un preu
anual de 21.938,00 EUR més IVA i resta de termes de la seva oferta.”

Vist que l’empresa JARDI MORTUORI BAIX CAMP SL ha presentat la documentació i garantia
requerits dins de termini i s’han realitzat les oportunes comprovacions per part dels serveis
tècnics de contractació.
Per tot això, en exercici de les competències conferides en virtut de les delegacions
efectuades per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant els Decrets núms. 142 i 147 de
dates 5 i 8 de juliol de 2019 (BOPT de data 22-7-19),
RESOLC:
Pg 6

AJUNTAMENT DE CAMBRILS

Plaça de l’Ajuntament, 4 - 43850 CAMBRILS - aj@cambrils.org - www.cambrils.org - T. 977 79 45 79 - F. 977 79 45 72

CONTRACTACIO I COMPRES

Expedient:
Ref:
Àrea:
Departament:
Interessat/da:

F0032021000219
X2021021422
SECRETARIA
CONTRACTACIO I COMPRES
JARDI MORTUORI BAIX CAMP SL

1. Adjudicar del contracte administratiu de serveis consistent en el servei de recollida, alberg
i manteniment dels animals perduts i abandonats al terme municipal de Cambrils, per un
termini de dos anys, prorrogable anualment durant dos anys més, a l’empresa JARDI
MORTUORI BAIX CAMP SL, per un preu anual de 21.938,00 EUR (més IVA) i resta de termes
de la seva oferta, tot citant-lo per a formalitzar el corresponent contracte en document
administratiu dins del termini de 15 dies hàbils a comptar del següent a la notificació de
l’adjudicació.
La distribució pressupostària dels imports serà la següent:
A l’exercici pressupostari del 2021 s’aplicaran com a màxim 12.797,17 EUR (més IVA)
A l’exercici pressupostari del 2022 s’aplicaran com a màxim 21.938,00 EUR (més IVA)
A l’exercici pressupostari del 2023 s’aplicaran com a màxim 9.140,83 EUR (més IVA)
2. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a la aplicació pressupostària: 21 21 31101
227990 RECOLLIDA ANIMALS. CPS
3. Alliberar la despesa inicialment autoritzada, si s’escau, la qual no ha estat finalment
disposada en virtut d’aquest acord d’adjudicació.

[Firma01-01] [Firma10-01]

[Firma11-01]

Codi Verificació Electrònic - El pot validar a https://seu.cambrils.cat
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