INFORME TÈCNIC PER L’ELABORACIÓ I APROVACIÓ DELS PLECS QUE
REGIRAN EL CONTRACTE DEL SERVEI CONSISTENT EN LA CONFECCIÓ I
MANTENIMENT D’UN CENS GENÈTIC DELS GOSSOS DEL MUNICIPI A TRAVÉS
DE L’ADN DE MOLLET DEL VALLÈS

A. DADES GENERALS
A.1 Objecte del contracte:
a. Tipologia del contracte
Obra
Subministrament
Serveis
Concessió d’obra pública
Concessió de servei/Gestió de servei
b. Constitueix l'objecte del contracte la prestació del servei consistent en la confecció
d’un cens genètic dels gossos del municipi de Mollet del Vallès a través de l’ADN que,
posteriorment, ha de permetre identificar els gossos censats en el municipi de Mollet del
Vallès a partir d’una mostra biològica (excrement, femta o altres restes d’origen orgànic)
de l’animal que es reculli de la via pública.
A.2. Justificació de la necessitat de contractar
Justificació de la necessitat de contractar aquest servei.
La finalitat de la contractació és reduir la problemàtica de les deposicions canines a la via
pública no recollides pels propietaris dels animals. Per tant, la contractació ha de permetre
disposar d’un laboratori especialitzat que s'encarregui de realitzar les analítiques de les
mostres biològiques això com de la seva gestió (excrement, femta o altres restes d’origen
orgànic) dels canins, després de la creació d'un cens de gossos amb ADN, que permetrà
establir l'origen de les femtes que es trobin en carrers, parcs i jardins i, consegüentment,
sancionar les persones propietàries de les mascotes.
No disposar dels mitjans humans i materials propis per a la prestació d’aquest servei,
fabricació d’aquest material o execució d’aquesta obra.
L’objecte del contracte forma part de les competències:
Pròpia.
Delegada
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L’objecte del contracte forma part de les competències pròpies en matèria de salut pública
segons el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de protecció dels animals, publicada al DOGC 5113, del dia 17 d'abril de 2008, que
defineix que correspon als municipis, entre altres, establir un cens municipal d’animals de
companyia d’acord amb el que preveu el seu article 14.
La nomenclatura de conformitat amb el Vocabulari Comú dels Contractes Públics (CPV)
d'acord amb el Reglament (CE) núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007
és la següent:
- Codi CPV: L’objecte del contracte correspon als codis següents: 71900000-7 Serveis de
laboratori; el 71610000-7 Serveis d’assaig i anàlisi de composició i puresa; el 85323000-9
i el 85200000-1 - Serveis de veterinària.
La nomenclatura de conformitat amb la Classificació estadística dels Productes per
Activitats (CPA), d'acord amb el Reglament (CE) 451/2008, de 23 d’abril de 2008, del
Parlament Europeu i del Consell, és la següent:
- Codi CPA: L’objecte del contracte correspon al codi 75.00.11 - Serveis de veterinària per
a animals de companyia.
A.3. Tramitació:
Ordinària
A.4. Procediment de contractació
Obert:

Simplificat (<100.000 €)

Simplificat abreujat (<35.000 €)

Restringit
Negociat
Justificar elecció: El procediment escollit és l’obert simplificat, com a procediment
ordinari i que dona compliment als principis de la contractació pública de publicitat,
transparència i igualtat de tracte. Els criteris d’adjudicació estan vinculats amb l’objecte
del contracte, com són el preu a oferir i el programa de treball d’acord amb les
característiques constructives establertes en el projecte d’obres; prevalen els criteris
avaluables de forma automàtica sobre els criteris dependents de judici de valor.
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A.5. Divisió per lots:
NO
Sector productiu i industrial molt específic que desenvolupa totes i cadascuna de les
prestacions definides a l’objecte del contracte, motiu pel qual no es pot dividir per lots i
hi ha de gestionar la mateixa empresa.
A.6. Durada del contracte:
El contracte tindrà una durada inicial de dos (2) anys a comptar des de la data de
formalització del contracte.

A.7. Possibilitat de pròrroga:

No,

A.8. S’accepten variants o millores:

NO

A.9. Singularitats de la licitació:
Venda conjunta
Descomptes
Tractament de dades personals de titularitat municipal, d’acord amb la Llei de
15/1999 de protecció de dades personals.

B. DADES ECONÒMIQUES
B.1. Aplicació pressupostària/es a la partida F3 227 12 3113, programa control
excrements canins, del pressupost municipal existeix crèdit pressupostari adequat i
suficient per atendre les obligacions econòmiques en relació amb aquest contracte, per
la present anualitat.
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Així mateix, pel que fa a la resta d’exercicis de vigència del contracte, l´Ajuntament de
Mollet del Vallès es compromet a consignar pressupostàriament crèdit adequat i
suficient per fer front a les despeses que origini.
B.2. Determinació del preu:
Preus unitaris

A. Preus unitaris dels serveis a contractar:
Descripció del servei

Genotipat per a cens genètic.
Obtenció del perfil genètic a partir de mostres de
material biològic

Preu
net
unitari
35,00 €

Iva 21%

Preu total

7,35 €

42,35 €

25,00 €

5,25 €

30,25 €

B. Preu estimat màxim del contracte:
Descripció del servei 2018-2020

Genotipat per a cens genètic.
Obtenció del perfil genètic a partir de
mostres de material biològic.

Preu total
màxim
unitari
IVA exclòs
35,00 €

Quantitat
prevista

25,00 €

1er any:
40 mostres
2on any
80 mostres

915 gossos

Total contracte

Preu
primera
anualitat,
IVA exclòs
32.025,00 €

Preu segona
anualitat,
IVA exclòs
32.025,00 €

Preu
estimat
total, IVA
exclòs
64.050,00 €

1.000,00 €
2.000,00 €
33.025,00 €

34.025,00 €

67.050,00 €

D’acord amb la previsió de l’article 100 LCSP, el pressupost base de licitació es fixa en la
quantitat màxima estimada de 81.130,50euros (vuitanta-un mil cent-trenta amb cinquanta
cèntims d’euros), IVA inclòs. Aquest preu màxim és un tant alçat, ja que la licitació es
regeix per preus unitaris màxims establerts al PPT. El tipus està calculat en funció de
l’estimació del nombre de genotipats segons cens i d’extraccions de mostres previstes per a
la vigència del contracte pels preus unitaris.
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Concepte

Euros

Pressupost net

67.050,00

Import sobre el valor afegit (IVA 21%)

14.080,50

Pressupost base de licitació

81.130,50

El pressupost base de licitació es considera adequat als preus de mercat per obtenir-se a
partir dels preus de contracte d’altres administracions que prestant aquests serveis,
corregits pel nombre de serveis previstos en aquesta licitació.
S´han valorat els preus de licitació i d’adjudicació de contractacions dutes a terme en els
darrer any en diferents ajuntaments de la Comunitat de Madrid i de Catalunya, segons les
publicacions dels procediments de licitacions, s’adjunta annex I.
Als costos del pressupost net s’inclouen les prestacions següents:

Genotipat per al cens caní

Euros

Extracció per les analítiques de sang i/o saliva

12,50 €

Subministrament del material per a la presa
de mostres: tub EDTA normalitzat per a
l’extracció, amb etiqueta de codi per
genotipat, i transport

0,50 €

Transport

0,50 €

Anàlisi de la mostra de sang/saliva amb
extracció del genotip

17,50 €

Incorporació de les dades al cens caní de
l’Ajuntament

2,00 €

Entrega del cens a l’Ajuntament i
subministrament de xapa gravada amb el logo
de l’Ajuntament

2,00 €

Pressupost net

35,00 €
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Perfil genètic a partir de mostres de
material biològic.

Euros

Subministrament del material per a la presa
de mostres biològiques

2,50 €

Transport

0,50 €

Analítica laboratori per a identificació

21,00 €

Creuament a la base de dades

0,50 €

Informe final

0,50 €

Pressupost net

25,00 €

Els licitadors especificaran en la seva oferta la baixa sobre els preus unitaris establerts al
PPT (iva exclòs), que també s’especifiquen a continuació:

Servei

Preu licitació

1. Genotipat per al cens caní

35,00 €

2. Perfil genètic a partir de mostres de
material biològic

25,00 €

% baixa Preu ofertat

El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 88 del TRLCSP,
s’estableix en 90.517,50 euros, IVA exclòs, que inclou possibles modificacions del
contracte, que desglossat pels diferents conceptes a tenir en compte en el valor estimat del
contracte:

Descripció del servei 20182020

Preu total, IVA
exclòs

Preu contracte (dues anualitats)

67.050,00 €

Modificació del contracte (35%
preu de licitació)

23.467,50 €

Total VEC

90.517,50 €
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C. REQUISITS PER PARTICIPAR EN LA LICITACIÓ

C.1. Solvència Econòmica i Financera:
Criteri i mitjà d’acreditació:
Criteri: Volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l'any de major
volum de negoci dels tres últims exercicis disponibles en funció de la data de
creació o d’inici de les activitats de l’empresa (en ambdós casos IVA exclòs) ha de
ser d’import de 50.287,50 €. En el supòsit que la constitució de l’empresa sigui
inferior als tres anys es valorarà proporcionalment
Mitjà d’acreditació: S'acreditarà amb la presentació dels seus comptes anuals
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el
registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què hagi d'estar
inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil hauran
d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i
comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
C.2. Solvència tècnica:
a. Presentació d’una relació dels principals serveis o treballs efectuats de la
mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte
en el curs de, com a màxim els tres últims anys i per import de 63.362,25 euros
corresponent a l’anualitat de major execució o per nombre similar a
d’extraccions (900 ut) i analítiques (40 ut) de les previstes a la segona anualitat
del contracte, en la qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o
privat; els quals s’acreditaran per mitjà de la presentació de certificats expedits
o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector
públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat
expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de
l’empresari, acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la
realització de la prestació; si s’escau, aquests certificats els ha de comunicar
directament a l’òrgan de contractació l’autoritat competent.
b. Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures emprades per
l'empresari per garantir la qualitat i dels mitjans d'estudi i recerca de l'empresa:
Els licitadors hauran de comptar amb l’habilitació empresarial professional que
legalment resulti exigible per a la realització de l’activitat o prestació objecte del
contracte.
En aquest supòsit, resulta imprescindible disposar d’un laboratori que disposi
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dels certificats UNE EN ISO/TEC 17025:2005 pel genotipat caní, tant en
mostres de sang, de saliva, com d’excrements que compti amb la instrumentació
necessària per a anàlisis d´un mínim de 80 mostres diàries.
c. A més, el licitador, i d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, haurà de
presentar el compromís d’adscriure els mitjans personals que haurà de
comprendre el següent:
La persona que signarà els informes de resultats de els analítiques,
genotipats o identificacions ha de tenir formació acreditada en biologia
molecular.
De conformitat amb l’article 90.4 de la LCSP, en el cas que el contractista sigui
una empresa de nova creació, que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la
seva solvència tècnica s’acreditarà per un o varis mitjans establerts a les lletres
b) a i) de l’article 90.1 de la LCSP.
4. Els licitadors no podran acreditar la solvència mitjançant l’acreditació de la
classificació empresarial per no correspondre’s el codi del CPV a cap grup o subgrup de
classificació, de conformitat amb l’article 37 i l’annex II del RGLCAP.

D. PROCEDIMENT ADJUDICACIÓ
D.1. Criteris d’adjudicació:
Els licitadors presentaran les seves ofertes de forma ordenada i clara, seguint l’ordre i
nomenclatura establerta.
Els criteris que serviran de base per a l’adjudicació del contracte, per ordre decreixent
d’importància, i la seva ponderació, són els següents:
1. Criteris avaluables de forma automàtica:
2. Criteris avaluables de forma no automàtica:

fins a 50 punts
fins a 12 punts

1. Criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica, fins a 50 punts.
a) Oferta econòmica. Es valorarà la baixa oferta respecte als preus unitaris dels serveis..
a.1) S’atorgarà la màxima puntuació (20 punts) a l’oferta que aporti un major
percentatge de baixa i 0 punts a l’oferta que no faci cap baixa per al servei de Genotipat
per al cens genètic. La resta d’ofertes es valoraran proporcionalment.
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La puntuació s’obtindrà de l’aplicació de la formula següent:
Puntuació= 20 x (Percentatge de baixa de l’oferta que es valora/Percentatge més alt de
baixa ofert)
a.2) S’atorgarà la màxima puntuació (20 punts) a l’oferta que aporti un major
percentatge de baixa i 0 punts a l’oferta que no faci cap baixa per al servei de Perfil
genètic a partir de mostres de material biològic, la resta d’ofertes es valoraran
proporcionalment.
La puntuació s’obtindrà de l’aplicació de la formula següent:
Puntuació= 20 x (Percentatge de baixa de l’oferta que es valora/Percentatge més alt de
baixa ofert)
b) El temps de resposta i resolució de les incidències que puguin aparèixer al llarg del
contracte. Fins a 10 punts:
 Recollida mostra i resolució de les incidències en 15 dies
 Recollida mostra i resolució de les incidències en 10 dies
 Recollida mostra i resolució de les incidències en 5 dies

0 punts
5 punts
10 punts

2. Criteris d’adjudicació quantificables de forma no automàtica, fins a un màxim de 12
punts.
Consistent en la presentació d´un Pla de treball que ha de descriure, l´organització i
metodologia del servei
S’haurà de presentar una memòria amb una extensió de 20 fulls DINA4 a doble cara,
inclosa la memòria descriptiva del programari, on s’especifiquin els següents
extrems:
1.L’organització i metodologia del servei objecte del present contracte; fins a 4
punts.
2.Mesures emprades pel licitador per assegurar la qualitat i garanties tècniques i
d’organització per a la prestació del servei objecte del present contracte; fins a 4
punts.
3. Presentar una demo del programari o memòria descriptiva de l´eina a utilitzar amb
captures de pantalla; fins a 4 punts.
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Justificació dels criteris d’adjudicació:
a) Percentatge de baixa sobre preus unitaris: Permet més prestació de serveis mantenint
el pressupost base de licitació màxim estimat.
b) Justificació de la formula aplicada als criteris automàtics: La fórmula lineal
proposada permet un repartiment de punts proporcional, pel que a major baixa,
s’obtingui més puntuació, amb la qual cosa no es limita la baixa. Amb aquest tipus de
fórmules és d’esperar comportaments més agressius per part dels licitadors, arriscant-se
a fer més baixa. A més a més la fórmula utilitzada garanteix que no obtinguin punts les
ofertes que ofereixin un preu igual al preu base de licitació, és a dir, que no ofereixin
cap baixa.

D.2. Comitè d’experts:
No

D.3. Vocals Composició de la mesa de contractació:

CÀRREC
Presidència

TITULAR
SUPLENCIA
La regidora coordinadora de La regidora coordinadora de la
Benestar, Drets Socials i coordinació
de
l'Àrea
de
Ocupació
Desenvolupament Econòmic i Urbà,
Sostenibilitat i Habitatge

Vocals

La cap de servei de Serveis La Tècnica de Protecció de la Salut
Socials, Sanitat i Salut Pública
Secretaria municipal
Del personal funcionari de carrera de
l’Ajuntament de Mollet del Vallès
nomenat per resolució de la Direcció
Interventora municipal
General d’Administració Local en
data 15 de febrer de 2018
Cap del Servei de Contractació Responsable economicofinancera de
i Compres
Contractació i Compres

Secretaria

Plaça Major, 1 – 08100 Mollet del Vallès – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04
www.molletvalles.cat – ajuntament@molletvalles.cat
NIF: P-0812300B

E. DADES SOBRE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
E.1. Forma de pagament del contracte:
Les factures s’expediran:
mensual
únic pagament
altres
L'adjudicatari ha de presentar una factura mensual pels treballs efectivament prestats i el
seu pagament s'ha de realitzar de conformitat amb la legislació vigent, prèvia
conformitat del tècnic corresponent.

E.2. Obligacions contractuals
1. Obligacions Contractista
a)

Són obligacions essencials del contractista:

Prestar el servei amb la continuïtat que es fixa en aquest plec.
Facilitar tota la documentació i informació que es requereixi des de l’Ajuntament .
Assumir les despeses de personal, incloses les càrregues socials. Haurà de complir les
normes aplicables en matèria de sanitat, règim laboral, seguretat social i altres que
resultin d’aplicació als empleats i usuaris. Cal significar que tot el personal que presti
els serveis objecte del present contracte, dependrà exclusivament de l’adjudicatari, sense
que entre ells i l’Ajuntament de Mollet del Vallès hi hagi cap vincle de dependència.
El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la
qual, en tots els seus termes, en especial, l’efectiva adscripció a l’execució del contracte
dels mitjans personals o materials indicats en la seva oferta, que com a mínim seran els
definits a les prescripcions del PPT.
Assumir la responsabilitat total de danys i perjudicis que, en l’execució del servei, es
puguin ocasionar. Amb aquesta finalitat, el contractista haurà d’acreditar l’existència,
abans d’inici del servei, de la cobertura mínima de 150.000 euros per sinistre i any, per
emparar aquest risc, mitjançant l’oportuna pòlissa d’assegurances per responsabilitat
civil que haurà de contractar per cobrir les activitats realitzades, tant als equipaments
com en les activitats fora d’aquells espais. El contractista també haurà d’acreditar
anualment el pagament.
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Participació activa en les reunions informatives convocades per l’Ajuntament amb les
persones propietàries dels animals i amb les clíniques veterinàries col·laboradores.
Tractament de les dades de caràcter personal segons la prescripció 4a del plec de
prescripcions tècniques, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal.
b) Condicions especials d’execució del contracte:
SOCIALS (article 33 i 34 Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març per a la igualtat
efectiva entre homes i dones)
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d'integració social de les
persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva d’homes i dones, fiscal, de protecció de
dades personals i en matèria mediambiental.
MEDIAMBIENTALS (article 18 i 23 de la Llei 34/2007 de novembre, de qualitat
de de l’aire i protecció de l’atmosfera i Ordre PRE/116/208, de 21 de gener, del Pla de
Contractació Pública Verda de l’Administració)
ALTRES:
Designar una persona interlocutora que farà la revisió dels treballs i facilitarà tota la
informació que li sigui requerida per l’Ajuntament.
Informar a l’Ajuntament, de manera periòdica i sense demora de les possibles queixes
que les persones usuàries puguin transmetre al personal de l’empresa, així com
qualsevol incidència que afecti el bon funcionament del servei.
Notificar a l’Ajuntament la relació de persones professionals contractades i acreditar la
titulació mínima exigida, així com també notificar els canvis que es produeixin.
Entregar una memòria amb el contingut que s’estableixi des de l’Ajuntament en el
termini de 30 dies naturals des del moment que se li requereixi.
Assistència i suport tècnic a l’Ajuntament en tots aquelles actuacions administratives
sancionadores com a judicials en les quals sigui requerida.
Complir la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
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2. Obligacions Ajuntament
Són obligacions per part de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, les següents:
Aportar els espais per a la prestació del servei adequadament.
Mantenir nets els equipaments que l’ajuntament posi a disposició de l’adjudicatari.
Assignar el personal tècnic municipal que serà l’enllaç entre l’empresa adjudicatària i la
Regidoria de Salut .
Facilitar un espai per al treball previ necessari de l’equip de coordinació dels treballs.
Resoldre totes aquelles qüestions que no estiguin establertes en el present plec
E.3. Penalitats
Segons prescriu l’article 311 de la LCSP, el contractista és responsable de la qualitat
tècnica dels serveis realitzats, com també de les conseqüències que es dedueixin per a
l’Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o
conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
El contractista s'ha de fer responsable de que els serveis objecte del contracte es
realitzin d’acord amb les característiques i requisits establerts en el contracte. Queda
exempt de responsabilitat en els casos en què la prestació del servei no hagi estat
possible per causes de força major que es puguin justificar.
L’incompliment del contractista de les obligacions especials d’execució del contracte,
es podran imposar penalitzacions, prèvia audiència i a proposta de l’òrgan de
contractació, de fins a un 5% del pressupost màxim anual del contracte o fins el màxim
legal del 10%, en funció de la major o menor gravetat de la infracció, tenint en compte
la seva incidència en la prestació del servei i sempre que no suposi causa de resolució
del contracte. La reiteració en l’incompliment podrà tenir-se en compte per valorar la
gravetat. Les penalitzacions es deduiran de les quantitats a abonar al contractista,
Com a regla general, la seva quantia serà un 1% del pressupost del contracte, tret que,
motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu,
en aquest cas podran arribar fins a un 5% o fins a un màxim legal del 10%,
respectivament.
La reiteració en l’incompliment podrà tenir-se en compte per valorar la gravetat.
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Quan aquestes penalitzacions arribin al 5% de l'import, l'òrgan de contractació quedarà
facultat per procedir a la resolució del contracte o acordar-ne la seva continuïtat amb
imposició de noves penalitzacions.
Les penalitzacions es faran efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en
concepte de pagament total o parcial, hagin d’abonar-se al contractista, o sobre la
garantia, de conformitat amb l’article 192 de la LCSP.
E.4 Termini de garantia:
S’estableix un termini de garantia.
S’estableix un termini de garantia de de tres (3) mesos a comptar des de la data de
recepció i/o conformitat de la prestació contractada.
Si durant el termini anterior l’Administració no ha formalitzat cap reparament o
denúncia, el contractista quedarà exempt de responsabilitat per raó de la prestació
efectuada, i s’iniciarà el tràmit per al retorn de la garantia definitiva, en el termes que
estableix l’article 111 de la LCSP.
E.5. Responsable municipal del contracte:
El responsable del contracte serà el/la cap del Servei de Serveis Socials, Sanitat i Salut
Pública.
E.6. Responsable tècnic del contractista
Cal que el contractista, una vegada formalitzat el contracte, i abans que s’iniciï la
prestació dels serveis, designi un responsable tècnic, el qual serà un facultatiu amb la
titulació adequada per a dirigir, sota l’organització del contractista, la prestació dels
serveis. El responsable tècnic serà representant apoderat suficientment pel contractista a
tots els efectes que no impliquin la modificació, suspensió o extinció del contracte, o,
l’exercici d’accions, o la percepció de pagaments:
SI
NO
E.7. Modificacions:
si es preveuen
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1.De conformitat amb l’article 204 de la LCSP, es preveu la modificació del contracte
respecte a les partides del projecte i per import i percentatge d’increment sobre el
pressupost de cada partida següents:
Prestacions

Pressupost (amb DG i
BI)

Increment genotipats altes cens (500 genotipats x 35 €)17.500 €
cani
(50 mostres x 25 €)1.250 €
Increment obtenció mostres
Per canvis tecnològics de 4.717,50 €
procediment o normatius per a
l’obtenció de genotipats o
mostres.

Percentatge
26,10%
1,86%
7,04 %

Les modificacions previstes en aquesta clàusula, que seran obligatòries per al
contractista, en cap cas l’import de la modificació podrà afectar en més o en menys del
35 % del pressupost base de licitació net.
Per a l’aplicació efectiva de les modificacions i la seva valoració es tindran en compte el
pressupost justificatiu desglossat per partides a adjuntar amb l’oferta econòmica del
contractista.
2. La necessitat de modificacions no previstes només es podrà dur a terme quan es
justifiqui la concurrència de les causes de l’article 205.1 de la LCSP i es compleixin els
requisits i condicions de l’article 205. 2 de la LCSP.
3. Per a determinar el cost o l’estalvi de la modificació, es prendrà com a base el preus
dels serveis oferts pel contractista.
4. L’apreciació de la necessitat d’ajustament, redistribució, augment, reducció o
supressió de prestacions ha de ser degudament motivada i fonamentada en les
incidències que en el seu cas es detectin durant l’execució del contracte. El contractista
no podrà dur a terme, en cap cas, modificacions del contracte sense que l’Ajuntament
l’hagi autoritzat, d’acord amb el procediment de l’apartat 6è d’aquesta clàusula.
5. En el cas que els acords que dicti l’Ajuntament respecte al desenvolupament de
l’obra no tinguin transcendència econòmica, el contractista no té dret a indemnització
6. L’expedient de modificació a tramitar incorporarà les actuacions següents:
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a) Proposta tècnica motivada de la modificació d’execució d’obra on constarà
l’import de la modificació, així com la descripció i concreció dels detalls que cal
modificar.
b) Audiència al contractista.
c) Informe de la Secretaria i de la Intervenció de fons.
d) Acord de l’òrgan de contractació.
e) Reajustament de la garantia en els termes previstos a la clàusula 9.3 d’aquest
Plec.
f) Formalització del contracte.
g) Publicació en el perfil del contractant de les al·legacions del contractista,
informes perceptius i acord de l’òrgan de contractació.
A) Modificacions previstes
Es preveu la modificació del contracte, amb un increment màxim del 35% del preu
d’adjudicació, tot justificant-ho en l’expedient, per les següents circumstàncies:
- Increment de genotipats per altes del cens caní motivades per noves inscripcions
o per la millora en la migració de les bases de dades del col·legi de veterinaris de
Catalunya i de la Generalitat de Catalunya.
- Increment d’obtenció de mostres biològiques a partir de les analítiques de femtes
dels gossos.
- Per canvis tecnològics, de procediment o normatius per a l’obtenció de
genotipats o mostres.

E.8. Import assegurança: de 150.000 euros.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica de les prestacions a realitzar, com
també de les conseqüències que es dedueixen per a l'Administració o per tercers de les
omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del
contracte d'acord amb les condicions establertes en aquest plec.
El contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligat a indemnitzar els
danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que
requereixi l'execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats
com a conseqüència immediata i directa d'una ordre de l'administració.
E.9. Possibilitat de cessió:
SI
NO
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E.10. Possibilitat de subcontractació:
SI
El contractista solament podrà subcontractar les extraccions de sang i/o saliva
necessàries per a les analítiques de genotipat dels animals així com els trasllat de les
mostres.
Donat que per a les extraccions i analítiques es realitzaran respecte als gossos censats a
Mollet del Vallès, es considera pertinent que aquests serveis es subcontractin amb les
clíniques veterinàries d’aquesta ciutat.
Prestació

Pressupost
base Percentatge
licitació (preu unitari respecte
al
x nombre actuacions) pressupost
base
de
licitació total
Extracció per les (12,50 € x 1830) 22.875 34,12%
analítiques
de
€
sang i/o saliva
Transport
(0,50 € x 1830)= 915 € 1,36 %

No
Mollet del Vallès, 9 de maig de 2018.
CPISR-1 MARIA
DOLORES GALLEGO
HERNANDEZ
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