RESOLUCIÓ DE LA REGIDORIA DE COORDINACIÓ DE L'ÀREA DE
DRETS SOCIALS
X2022016948/RA012022003045
SERVEI: CONTRACTACIÓ

Atès l’expedient de contractació de Serveis veterinaris per aplicar el mètode CERR en les
colònies de gats de carrer de Mollet del Vallès, exp. COSE/22019
(E0822022000008/X2022004825).
Atesa la resolució de la regidoria de coordinació de l’Àrea de Drets Socials de 9 de
maig de 2022, d’aprovació dels Plecs de clàusules administratives (PCAP) i de
prescripcions tècniques (PPT) i de convocatòria de licitació mitjançant procediment
obert simplificat, per un pressupost màxim base de licitació de 37.925,37 euros, IVA 21%
inclòs (X2022004828/RA012022001129).
Atès l’anunci de licitació publicat en el Perfil del contractant en data 18 de maig de
2022.
Atesa l’acta de la Mesa de contractació de referència de data 8 de juny de 2022,
d’obertura i qualificació del Sobre A Documentació administrativa i d’obertura del
sobre B Proposició corresponent als criteris avaluables mitjançant judici de valor, amb
la concurrència i els acords següents:
-

De conformitat amb el certificat de l’eina Sobre Digital, ha concorregut a la licitació
la licitadora següent:
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-

Qualificada la documentació administrativa, la Mesa de contractació acorda admetre
l’empresa licitadora per haver presentat la documentació exigida pel Plec de clàusules
administratives particulars.

-

Comprovada la documentació presentada en el Sobre B per la licitadora s’ajusta a les
prescripcions que determinen les clàusula 18.2.b) i 23.1 del PCAP, quant a l’extensió i
acorda donar trasllat al Servei de Serveis Socials, Sanitat i Salut Pública a efectes
d’emetre informe de valoració tècnica, de conformitat amb la clàusula 21 del PCAP.

Atès l’informe emès per la tècnica de protecció de la Salut Pública i per la cap del
Servei de Serveis Socials i Salut Pública de data 10 de juny de 2022, de valoració del
Sobre B.
Atesa l’acta de la Mesa de contractació de 17 de juny de 2022, de valoració del Sobre
Proposició corresponent als criteris avaluables mitjançant judici de valor i d’obertura i
valoració del Sobre C Proposició corresponent als criteris avaluables de forma
automàtica, amb els acords següents:
-

valorar l’oferta, amb el resultat següent:
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comprovar els paràmetres objectius que han de permetre identificar els casos en què una
oferta s’ha de considerar anormalment baixa, mitjançant el compliment dels dos criteris a)
i b) de la clàusula 19.1.1 del PCAP, amb el resultat següent:

La proposició presentada per Platysternon, SL, amb NIF B66811472, es considera
incursa en presumpció d’anormalitat.
La Mesa acorda requerir a la licitadora esmentada per a que justifiqui la seva oferta en els
termes i terminis que estableixen els articles 149.4 i 159.4.f).4t de la LCSP.
Atès el requeriment perquè justifiqui la viabilitat de l’oferta econòmica efectuat a
Platysternon, SL en data 20 de juny de 2022 (S2022011361), la qual presenta la
documentació requerida mitjançant la justificació de preus oferts en data 23 de juny de
2022 (E2022019925).
Atès l’informe de valoració de la justificació de preus oferts presentada emès per la cap
de Servei de Serveis Socials, Sanitat i Salut Pública en data 28 de juny de 2022.
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Atesa l’acta de la Mesa de contractació de 29 de juny de 2022, d’avaluació de la
justificació presentada per la licitadora i l’informe tècnic sobre la viabilitat de l’oferta
normal a fi d’acordar la proposta d’acceptació o rebuig de l’oferta, amb els acords
següents:
1. Estimar acreditada la viabilitat de l’oferta presentada per Platysternon, SL.
2. Proposar l’oferta més avantatjosa la presentada per la licitadora Platysternon, SL, amb
NIF B66811472, d’acord amb la proposició següent:
1. Oferta econòmica:

2. 6 anys d'experiència del personal a adscriure al contracte en programes de
colònies de gats de carrer.
3. Millora de la qualitat del servei en situacions que requereixen atenció urgent:
disposar d'un servei d'urgències en el cas que sigui necessari per donar atenció
ràpida.
4. Proposta de flexibilitat horària en la recepció dels animals: qualsevol hora del
dia, matí o tarda, des de l'obertura fins al tancament del centre veterinari.
5. Mantenir ingressats els gats amb complicacions un màxim de 48 hores sense
cost.
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3. Comprovat en el RELI les dades i els documents registrals exigits en la clàusula 12 del
PCAP, entre d’altres, que Platysternon, SL està degudament constituïda, que el signant
de la proposició té poder bastant per formular l’oferta, que disposa de la solvència
econòmica i financera i tècnica o professional, que no està incursa en prohibició de
contractar i que estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social,
requerir Platysternon, SL que acrediti la constitució de la garantia definitiva xifrada en
2.063,40 euros, corresponent al 10% del preu de contracte de 20.634,00 euros, IVA
exclòs, de conformitat amb la clàusula 12 del PCAP i l’article 107.2 de la LCSP.
Atès el requeriment de documentació per a l’adjudicació efectuat a Platysternon, SL, en
data 1 de juliol de 2022 (S2022012134), el qual presenta en data 6 de juliol de 2022
(E2022021426), la documentació requerida següent:
-

acreditació de la constitució de la garantia definitiva xifrada en 2.063,00 euros,
mitjançant la modalitat de sol·licitud de retenció a través dels primers pagaments.

Atès l’informe emès pel cap del Servei de Contractació i Compres.
Atès l’informe emès per la Intervenció de Fons.
Ateses les clàusules 25 i 26 del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP)
que regeix el contracte de serveis de referència.
Atès el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, i les Bases d’Execució del pressupost municipal de
2022.
Atesa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen 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 l’article 53.1.o) del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Atesos els punts 1.3 i 6.e) del Decret d’alcaldia de delegació d’atribucions als regidors de
13 de juny de 2022, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 28 de juny de 2022.

HE RESOLT
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1. Declarar la validesa dels actes duts a terme per la Mesa de contractació del contracte
de Serveis veterinaris per aplicar el mètode CERR en les colònies de gats de carrer de
Mollet del Vallès i adjudicar a Platysternon, SL, amb NIF B66811472, per un preu
màxim estimat de contracte de 24.967,14 euros, IVA 21% inclòs (20.634,00 euros,
IVA exclòs), determinat pels preus unitaris oferts establerts a la clàusula 8 del
PCAP, de conformitat amb el Protocol de maneig dels gats de carrer a la clínica
ofert i amb el desglossament i condicions ofertes següents:

Esterilització gat mascle

Preu unitari
IVA exclòs
37,19 €

70,00 €

Total
IVA exclòs
2.603,30 €

Esterilització gat femella

49,59 €

130,00 €

6.446,70 €

Desparasitació

9,92 €

200,00 €

1.984,00 €

Vacuna trivalent

15,00 €

200,00 €

3.000,00 €

Revisió i posar identificació microxip

10,00 €

200,00 €

2.000,00 €

RX - Ecografia

33,06 €

20,00 €

661,20 €

Analítica bàsica

37,19 €

20,00 €

743,80 €

Sedació

20,66 €

20,00 €

413,20 €

Ingrés hospitalari

38,84 €

20,00 €

776,80 €

Visita en horari d'urgències

37,19 €

20,00 €

743,80 €

Eutanàsia + incineració

33,06 €

20,00 €

661,20 €

Total IVA exclòs
IVA 21%
TOTAL IVA inclòs

600,00 €
20.634,00 €
4.333,14 €
24.967,14 €

Concepte o actuació veterinària

Previsió

Medicaments

6 anys d'experiència del personal a adscriure al contracte en programes de colònies de
gats de carrer.
Millora de la qualitat del servei en situacions que requereixen atenció urgent:
- Disposar d'un servei d'urgències en el cas que sigui necessari per donar atenció ràpida.
Proposta de flexibilitat horària en la recepció dels animals:
- Qualsevol hora del dia, matí o tarda, des de l'obertura fins al tancament del centre
veterinari.
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Mantenir ingressats els gats amb complicacions un màxim de 48 hores sense cost.

2. Disposar de la despesa de 4.161,19 euros, IVA 21% inclòs, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària H3-3130-227.12 del pressupost municipal de 2022.
3. Anul·lar 5.320,16 euros de la despesa del total autoritzada, amb abonament a
l’aplicació pressupostària H3-3130-227.12 del pressupost municipal de 2022.
4. Autoritzar i disposar la despesa de 20.805,95 euros, IVA 21% inclòs, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària H3-3130-227.12o la corresponent pels exercicis futurs, i
condicionar la seva efectivitat a l’existència de crèdit adequat i suficient en els
pressupostos municipals de 2023 i 2024.
Pressupost
2023
2024

Període
01.01.2023 a 31.12.2023
01.01.2024 a 31.07.2024
Total

Import
12.483,57 €
8.322,38 €
20.805,95 €

5. Notificar l’adjudicació d’aquest contracte a la
simultàniament, publicar-la en el Perfil del contractant.

licitadora

presentada

i,

6. Citar i requerir l’adjudicatària per tal que, transcorreguts 15 dies hàbils des de la
tramesa de la notificació d’adjudicació a la licitadora, concorri a formalitzar el
corresponent contracte administratiu.
7. Publicar la formalització d’aquest contracte en el Perfil del contractant.
8. Notificar la formalització del contracte de serveis de referència en el Registre Públic
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

Per delegació de l’Alcaldia: Resolució de 13 de Juny de 2022 publicat al BOPB de 28 de
Juny del mateix any
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Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
[Firma01-01]

[firma]

[Firma02-01]
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