1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l'obtenció de la informació:
a) Organisme. Ajuntament de Cunit
b) Dependència que tramita l'expedient. Secretaria
c) Numero d'expedient. 1412/2018
d) Obtenció de documentació: al Perfil del contractant de l'Ajuntament de Cunit.
2. Objecte del Contracte:
a) Tipus. Serveis
b) Descripció. Servei de recollida i custòdia dels animals de companyia abandonats o
perduts, així com la seva protecció, defensa i adopció al terme municipal de Cunit
c) Durada del contracte: 2 anys
d) Pròrroga: 1 any
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació. Urgent
b) Procediment. Obert
c) Criteris d'adjudicació. Criteris de valoració automàtica (fins a 80 punts)
A.- Proposta econòmica (fins 30 punts)
B. -Formació (fins 20 punts)
C.- Sessions divulgatives i de conscienciació als escolars del municipi (fins a 5
punts)
D.- Formació al voluntariat (fins a 5 punts)
E.- Campanyes de foment de les adopcions (fins a 10 punts)
F.- Difusió del servei per xarxes socials (fins a 10 punts)
4. Valor estimat del contracte: 101.288,70 euros més IVA
5. Pressupost base de licitació: 38.299,79 euros IVA inclòs
6. Garanties exigides.
Provisional: No s’exigeix
Definitiva: No s’exigeix
7. Capacitat per contractar:
Els licitadors hauran d’acreditar que tenen plena capacitat d’obrar, la solvència
econòmica, financera i tècnica i professional d’acord amb la clàusula 3.1 del Plec de
clàusules administratives particulars
8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació d’ofertes: 8 dies naturals a partir de la publicació d’aquest
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anunci al Perfil del Contractant
b) Presentació telemàtica Sobre Digital
c) Admissió de variants. NO
9. Obertura d'ofertes:
Sobre 1, el segon dia hàbil següent a la finalització del termini de presentació de
propostes; Sobre 2, seguidament d’haver procedit a l’obertura del sobre 1 sempre i
quan no s’hagi de fer cap esmena de la documentació presentada en aquest sobre;
Cunit, a data de signatura electrònica
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El Secretari
Jordi Gasulla Sabaté

