ANUNCI
De l’Ajuntament d'Abrera pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis de
gestió dels animals de companyia (Exp. 3080/2021)
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament d'Abrera
b) Número d’identificació fiscal: P0800100J
c) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Secretaria i Contractació
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d'expedient: 3080/2021

3. Objecte del contracte:
a) Descripció de l'objecte: Gestió dels animals de companyia
b) Divisió en lots i núm. de lots: 2
Lot 1: Serveis de recollida, acollida, custòdia i assistència d’animals domèstics de companyia i
animals ensalvatgits, abandonats, perduts, ferits o decomissats, que es troben a la via pública.
Lot 2: Serveis de control dels gats ferals al terme municipal, creació, gestió i manteniment de
les seves colònies.
c) Termini d'execució: 2 anys
d) Admissió de pròrroga: Sí, 2 anys més
e) Lloc d'execució: Abrera
f) Establiment d'un acord marc: No
g) Codi CPV: 85210000-3 Llars per a animals de companyia
85200000-1 Serveis de veterinària
4. Tramitació i procediment:
a) Tipus d’expedient: Serveis
b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment: Obert simplificat
d) S’aplica un acord marc: No
e) S’aplica una subhasta electrònica: No
5. Pressupost limitatiu i VEC:
a) Lot 1: Net: 45.150 €, total: 54.631,50 € IVA inclòs
b) Lot 2: Net: 29.300 €, total: 35.453 € IVA inclòs
c) Total: Net: 74.450 €, total: 90.084,50 € IVA inclòs
d) Valor estimat del contracte: 163.790 €
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2. Obtenció de la documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament d'Abrera
b) Domicili: Pl. Constitució, 1
c) Localitat i codi postal: Abrera, CP: 08630
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 937700325
f) Adreça electrònica: contractacio@abrera.cat
g) Adreça d'Internet del Perfil de contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=29583800&cap=Ajuntament%20d%27Abrera
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 29/10/2021
i) Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 09:00 h a 14:00 h

6. Admissió de variants: No
7. Garanties:
a) Provisional: No
b) Definitiva: 5% del preu d’adjudicació IVA exclòs
8. Requisits específics del contractista:
a) Inscripció en el Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE).
b) Els licitadors hauran d’acreditar la solvència econòmica i financera per algun dels mitjans
següents:
- Volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció
de les dates de constitució i inici d'activitats del empresari i de presentació de les ofertes,
per import igual o superior al pressupost base de licitació de cada lot del contracte.
- Justificant de l'existència d'una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals
per import igual o superior al pressupost base de licitació de cada lot del contracte.
- Patrimoni net, al tancament de l'últim exercici econòmic pel que es trobi vençuda l'obligació
de comptes anuals per import igual o superior al pressupost base de licitació de cada lot
del contracte.
Els licitadors hauran d’acreditar la solvència tècnica i professional a través del mitjà següent:
- Relació dels treballs executats dels tres últims anys, per import igual o superior al
pressupost base de licitació de cada lot del contracte, amb un mínim de tres contractes que
acreditin l’import de forma individual o acumulada, avalats per certificats de bona execució.

9. Criteris d’adjudicació:
LOT 1:
Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant un judici de valor: fins a 20 punts.
Es valorarà mitjançant la presentació per part del licitador d’una memòria de proposta de
desenvolupament de l’estratègia de servei:
-

Proposta de servei de recollida: fins a 5 punts
Proposta de funcionament del servei i mètode de seguiment: fins a 5 punts
Proposta de servei d’atenció al ciutadà: fins a 5 punts
Altres millores vinculades a l’execució del servei: fins a 5 punts. Qualitat pinso per
alimentar gats/gossos, horaris d’esbarjo, col·laboració persones voluntàries...

Aquesta memòria de proposta de servei haurà de tenir una extensió màxima de 20 pàgines
(interlineat senzill i mida lletra 11) ha d’estar paginada i amb índex.
Si es considera d’interès aportar qualsevol informació que superi aquesta extensió es podrà afegir
com un annex a la proposta i tindrà caràcter només d’aclariment.
Criteris automàtics (màxim 80 punts):
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Aquests certificats indicaran l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i es precisarà si
es van realitzar segons regles per les que es regeix la professió i si es van dur normalment a
bon terme; si escau, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació
per l'autoritat competent.

1. Oferta econòmica (fins a 47 punts).
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a
dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitació, i a la resta
d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la fórmula següent:
Pressupost base licitació - oferta realitzada
________________________________________ x Puntuació màxima = Puntuació resultant
Pressupost base licitació - oferta més econòmica
2. Publicitat de les adopcions (fins a 2 punts).
Es valorarà el programa de foment de les adopcions, el material de difusió i foment d’aquestes i la
seva difusió a través de mitjans de comunicació, xarxes i altres possibilitats (fins a 2 punts).
Caldrà que l’empresa presenti els materials a valorar juntament amb l’oferta:
- Comptar amb una pàgina web/xarxa social activa on es faci publicitat de les adopcions i
materials de difusió: 1 punt
- Altres canals de difusió: fins a 1 punt
3. Serveis veterinaris. Es valorarà si compta amb servis veterinaris propis. (fins a 10 punts):
-

Veterinari en plantilla: 5 punts
Consulta: 2 punts
Clínica: 3 punts.

Caldrà presentar un programa de continguts:
-

Realització de, com a mínim, 1 visita l’any a les instal·lacions per part de diferents
col·lectius (escoles, centres, comerços, ciutadans, etc.): 1 punt
Realització de, com a mínim, 1 xerrada amb divulgació de material (físic o virtual) en una
escola del municipi: 1 punt.

5. Seguiment. Es valorarà si l’empresa té un bon sistema de seguiment que permeti la
consulta actualitzada d’informació per part de l’Ajuntament (fins a 3 punts).
Enviar mensualment el seguiment dels animals (actuacions, registre d’entrada, estat,
intervencions mèdiques/quirúrgiques, incidències, sortida, mort, etc.) en format Excel o
similar. També s’accepta qualsevol programari que permeti la consulta en temps real
d’aquesta informació per part de l’Ajuntament: 3 punts.
6. Instal·lacions. Es valoraran les condicions de benestar animal del centre d’acollida: fins a
10 punts.
Caldrà presentar una memòria amb fotografies i plànols o croquis que mostrin els
espais puntuables, indicant les superfícies.
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4. Campanyes i visites. Es valorarà l’oferta de campanyes de conscienciació i sensibilització
pel que fa les adopcions, tinença i abandonament dels animals de companyia adreçades a
la ciutadania, fins a 2 punts.

-

Gàbies de major superfície que l’establerta per llei: 3 punts
Disponibilitat de patis de socialització/esbarjo: fins a 5 punts
Disponibilitat de rehabilitació per a gossos/gats: 2 punts.

7. Ubicació del centre de recollida d’animals (fins a 2 punts)
La ubicació de les instal·lacions on s’hauran d’anar a recollir els animals serà un aspecte a
valorar ja que es puntuarà la proximitat de la instal·lació al terme municipal d’Abrera
(mesurant la distància des de l’Ajuntament)
-

Més de 30 km: 0 punts
De 15 a 30 km: 1,5 punts
Menys de 15 km: 2 punts.

8. Proposta de temps màxim de recollida (fins a 3 punts), temps que trigarà el contractista en
arribar al punt de recollida, des del moment de rebre l’avís, fins a un màxim de 3,5 punts
amb el següent detall:
-

2 h. o més:
1h 30 minuts:
1 hora:
30 minuts:

0 punts
1 punt
2 punts
3 punts.

9. Utilització de vehicles de baix nivell d’emissions (1 punt).
S’atorgarà 1 punt per l’ús d’un vehicle destinat a l’execució del contracte amb matrícula amb segell
de la DGT 0% emissions o ECO.
20 punts
47 punts
2 punts
10 punts
2 punts
3 punts
10 punts
2 punts
3 punts
1 punt
100 punts

LOT 2:
Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant un judici de valor: fins a 20 punts.
Es valorarà mitjançant la presentació per part del licitador d’una memòria de proposta de
desenvolupament de l’estratègia de servei:
-

Proposta de servei de recollida: fins a 5 punts
Proposta de funcionament del servei i mètode de seguiment: fins a 5 punts
Proposta de servei d’atenció al ciutadà: fins a 5 punts
Altres millores vinculades a l’execució del servei: fins a 5 punts. Qualitat pinso per
4
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CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR:
Memòria de proposta de desenvolupament de l’estratègia de servei
CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FÓRMULES
1. Oferta econòmica
2. Publicació adopcions
3. Serveis veterinaris
4. Campanyes i visites
5. Seguiment
6. Instal·lacions i benestar animal
7. Ubicació del centre
8. Temps màxim de recollida
9. Vehicles de baix nivell d’emissions
Puntuació total

alimentar gats/gossos, horaris d’esbarjo, col·laboració persones voluntàries...
Aquesta memòria de proposta de servei haurà de tenir una extensió màxima de 20 pàgines
(interlineat senzill mida lletra 11), ha d’estar paginada i amb índex. Si es considera d’interès aportar
qualsevol informació que superi aquesta extensió es podrà afegir com un annex a la proposta i
tindrà caràcter només d’aclariment.
Criteris automàtics (màxim 80 punts):
1. Oferta econòmica (fins a 47 punts).
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a
dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitació, i a la resta
d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la fórmula següent:
Pressupost base licitació - oferta realitzada
________________________________________ x Puntuació màxima = Puntuació resultant
Pressupost base licitació - oferta més econòmica
2. Publicitat de les adopcions (fins a 2 punts).
Es valorarà el programa de foment de les adopcions, el material de difusió i foment d’aquestes i la
seva difusió a través de mitjans de comunicació, xarxes i altres possibilitats (fins a 2 punts).
Caldrà que l’empresa presenti els materials a valorar juntament amb l’oferta:
- Comptar amb una pàgina web/xarxa social activa on es faci publicitat de les adopcions i
materials de difusió: 1 punt
- Altres canals de difusió: fins a 1 punt.

-

Veterinari en plantilla: 5 punts
Consulta: 2 punts
Clínica: 3 punts.

4. Campanyes i visites. Es valorarà la oferta de campanyes de conscienciació i sensibilització
pel que fa les adopcions, tinença i abandonament dels animals de companyia adreçades a
la ciutadania, fins a 2 punts.
Caldrà presentar un programa de continguts:
-

Realització de mínim 1 visita l’any a les instal·lacions per part de diferents col·lectius
(escoles, centres, comerços, ciutadans, etc.): 1 punt
Realització de mínim 1 xerrada amb divulgació de material (físic o virtual) en una escola del
municipi: 1 punt.

5. Seguiment. Es valorarà si l’empresa té un bon sistema de seguiment que permeti la
consulta actualitzada d’informació per part de l’Ajuntament. (fins a 3 punts)
Enviar mensualment el seguiment dels animals (actuacions, registre d’entrada, estat,
intervencions mèdiques/quirúrgiques, incidències, sortida, mort, etc.) en format Excel o
similar. També s’accepta qualsevol programari que permeti la consulta en temps real
5

Codi Validació: A6Z69656JFJYCW6J4SQYT9LJJ | Verificació: https://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 7

3. Serveis veterinaris. Es valorarà si compta amb servis veterinaris propis (fins a 10 punts):

d’aquesta informació per part de l’Ajuntament: 3 punts.
6. Instal·lacions. Es valoraran les condicions de benestar animal del centre d’acollida: fins a
10 punts.
Caldrà presentar una memòria amb fotografies i plànols o croquis que mostrin els
espais puntuables, indicant les superfícies.
-

Gàbies de major superfície que l’establerta per llei: 3 punts
Disponibilitat de patis de socialització/esbarjo: fins a 5 punts
Disponibilitat de rehabilitació: 2 punts.

7. Ubicació del centre (fins a 2 punts).
La ubicació de les instal·lacions on s’hauran d’anar a recollir els animals serà un aspecte a
valorar ja que es puntuarà la proximitat de la instal·lació al terme municipal d’Abrera
(mesurant la distància des de l’Ajuntament):
-

Més de 30 km: 0 punts
De 15 a 30 km: 1,5 punts
Menys de 15 km: 2 punts.

8. Proposta de temps màxim d’actuació per urgència (fins a 3 punts), temps que trigarà el
licitador en arribar al punt de recollida des del moment de rebre l’avís, fins a un màxim de
3,5 punts amb el següent detall:
- 2 h. o més:
0 punts
- 1 h. 30 minuts:1 punt
- 1 hora:
2 punts
- 30 minuts:
3 punts.

S’atorgarà 1 punt per l’ús d’un vehicle destinat a l’execució del contracte amb matrícula amb segell
de la DGT 0% emissions o ECO.
CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR:
Memòria de proposta de desenvolupament de l’estratègia de servei
CRITERIS AVALUABLES MTJANÇANT L’APLICACIÓ DE FÓRMULES
1. Proposta econòmica
2. Publicació adopcions
3. Serveis veterinaris
4. Campanyes i visites
5. Seguiment
6. Instal·lacions i benestar animal
7. Ubicació del centre
8. Temps màxim de recollida
9. Vehicles de baix nivell d’emissions
Puntuació total

20 punts
47 punts
2 punts
10 punts
2 punts
3 punts
10 punts
2 punts
3 punts
1 punt
100 punts

10. Condicions especials d’execució del contracte:
- Eliminar les desigualtats entre l’home i la dona, afavorint l’aplicació de mesures que
fomentin la igualtat a la feina.
- Gestionar els residus d’animals morts amb un gestor autoritzat de residus per l’Agència de
6
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9. Utilització de vehicles de baix nivell d’emissions (fins a 1 punt).

Residus de Catalunya.
11. Acord sobre Contractació Pública de la UE (ACP) aplicable al contracte? Sí
12. Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: 05/11/2021
b) Arxius que cal presentar: declaració responsable i memòria tècnica (Sobre A), proposició
econòmica i documentació de les millores (Sobre B)
c) Presentació d’ofertes: Perfil de contractant, eina Sobre Digital 2.0
d) S’utilitzen les comandes electròniques: No
e) S’accepta la facturació electrònica: Sí
f) S’utilitza el pagament electrònic: Sí
13. Obertura de proposicions:
a) Entitat: Ajuntament d'Abrera
b) Obertura: L'acte d’obertura telemàtica de les proposicions no serà públic. Els informes de
valoració i les actes de la Mesa de Contractació es publicaran al Perfil de Contractant i a la
eina Sobre Digital
14. Llengües per redactar les ofertes o sol·licituds: català i castellà
15. Recurs:
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
b) Adreça: Via Laietana, 14, 08003 Barcelona
Es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació davant
el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en el termini de quinze dies a comptar des
del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació al Perfil de contractant.

16. El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió Europea:
No.

Abrera, 20 d’octubre de 2021.
Jesús Naharro Rodríguez
Alcalde
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Així mateix, es podrà interposar recurs contenciós administratiu, davant els Jutjats
Contenciosos Administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació al Perfil de contractant.

