DECRET DE PRESIDÈNCIA
Assumpte: aprovació de la licitació de subministrament de material veterinari i proves
diagnòstiques per al servei del CAAD de la Mancomunitat Penedès-Garraf
EXP: 1431-0014/2020
Antecedents de fet
I.

El CAAD Penedès té entre les seves competències la gestió dels animals de companyia dels
municipis de l’àmbit territorial de la Mancomunitat tal i com expressa el Decret Legislatiu 2/2008,
de 15 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.

II.

El CAAD Penedès rescata de la via pública i custòdia els animals perduts o abandonats fins que
es retornen als propietaris o es cedeixen en adopció si no són reclamats durant el termini de 20
dies. Aquests animals s’han de mantenir amb un bon estatus sanitari, de benestar animal i tracte
humanitari durant la seva estada al centre, tal com preveu la llei de protecció dels animals. A
més, els animals han de ser desparasitats, vacunats i esterilitzats d’acord amb el que preveu
l’article 18 per garantir-ne unes condicions sanitàries correctes.

III.

Vist que per complir amb la normativa de protecció animal, de sanitat i benestar animal,
disposant el CAAD de serveis veterinaris tant propis com extern que necessiten dotar-se de
material veterinari i de proves diagnòstiques es va necessari la licitació de material veterinari i
proves diagnòstiques.

IV.

Vist que des del Servei de CAAD s’ha proposat l’inici del corresponent expedient de contractació
amb l’elaboració d’una memòria al respecte, i s’ha confeccionat un plec de prescripcions
tècniques que defineix amb precisió a l’objecte del servei a contractar que s’incorpora a l’
expedient.

V.

Atès que existeix consignació pressupostària suficient i adequada en l’aplicació pressupostària
núm.: 0533 170 22106 “material clínic de consum CAAD”

VI.

Vist que tractant-se d’un contracte d’execució plurianual, la Mancomunitat assumeix formalment
el compromís i l’obligació de consignar en els successius exercicis pressupostaris, pel
procediment legalment establert i fins a la conclusió del contracte, crèdits en quanties suficients
per fer front als respectius costos previstos en la seva execució.

VII.

Vist que Serveis Centrals-contractació han redactat un plec de clàusules administratives
particulars de conformitat amb la Llei 9/2017 de la LCSP.

VIII.

Vist l’informe emès pel secretari de la Mancomunitat Penedès-Garraf que s’incorpora a
l’expedient.

Fonaments jurídics
I.

Són d’aplicació els articles 116 i 117 de la Llei 9/2017 LCSP, respecte la iniciació, contingut
i aprovació de l’expedient.

II.

És d’aplicació l’article 159 de Llei 9/2017 LCSP que regula el procediment obert simplificat.

III.

És d’aplicació la disposició addicional segona que regula meses de contractació.

D’ acord amb l’ article 21, de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 53.1, del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i l’ article 20 dels Estatuts Reguladors de la Mancomunitat
Penedès-Garraf, els quals determinen quines són les atribucions de la presidència,

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector
públic en relació a l’avocació de competències, es fa necessària l’avocació de la de la mateixa
per part de l’òrgan titular de la competència delegada, donant compte a l’òrgan delegat.
Per tot això,
RESOLC:
PRIMER.- AVOCAR per aquest acte la competència atribuïda a la Junta de Govern Local
segons delegacions efectuades en aquest òrgan mitjançant Decret de Presidència amb
referència 328/2019 de data 30 d’agost de 2019.
APROVAR l’expedient amb número 1431-0014/2020 de contractació del
subministrament de material veterinari (productes sanitaris i farmacèutics) i el servei de les proves
diagnòstiques per al CAAD.de la Mancomunitat Penedès-Garraf així com els plecs de clàusules
administratives particulars i tècniques que s’adjunten com annexos a aquesta resolució.
SEGON.-

TERCER.- CONVOCAR licitació pel procediment obert simplificat no subjecte a regulació
harmonitzada, per un període d’un any, amb la possibilitat de dos any més de pròrroga, d’un any
cadascuna amb un valor estimat del contracte de 207.915,33€ IVA exclòs, i un pressupost base
de licitació de : 69.305,11 € sense IVA més 7.563,28 € (295,36 € al 4%, 4.821,18 € al 10% i
2.446,74 € al 21% d’IVA, segons tipología del producte) ascendint a un total de 76.868,39€ IVA
inclòs.
QUART.- APROVAR L’AUTORITZACIÓ DE LA DESPESA de l’obligació econòmica derivada
de la realització d’aquest contracte, la qual es contraurà amb càrrec a la següent aplicació
pressupostària: 0533 170 22106 i amb número de document comptable A 220210001720 i
tractant-se d’un contracte d’execució plurianual, la Mancomunitat assumeix formalment el
compromís i l’obligació de consignar en els successius exercicis pressupostaris, pel
procediment legalment establert i fins a la conclusió del contracte, crèdits en quanties suficients
per fer front als respectius costos previstos en la seva execució.
CINQUÈ. - ANUNCIAR la licitació al perfil del contractant, fent constar que el termini per a la
presentació de proposicions és de 15 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació al
Perfil del contractant, i significar que al perfil els licitadors trobaran tota la informació sobre la
present licitació i la documentació relativa a la mateixa.
SISÈ.- DESIGNAR els membres de la mesa de contractació que consten a la clàusula 14 del plec
de clàusules administratives particulars.
SETÈ.- DONAR COMPTE de les precedents resolucions en la propera sessió de Junta dde
Govern que se celebri.
VUITÈ.- DECLARAR que contra aquesta resolució que exhaureix la via administrativa, els
interessats poden interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà
de la recepció d’aquesta notificació.
Igualment les persones interessades poden presentar un recurs potestatiu de reposició, previ al
contenciós administratiu, davant la Presidència en el termini d’un mes a comptar de l’endemà
de la present notificació. Fins que sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació
presumpta del recurs de reposició interposat no es pot interposar cap recurs contenciós
administratiu.
Tot això sense perjudici que els interessats puguin exercir qualsevol altre recurs que considerin
oportú.

ANNEXOS

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT NO SUBJECTE A REGULACIÓ
HARMONITZADA
–PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT–

NÚMERO D’EXPEDIENT: 1431-0014/2020
OBJECTE DEL CONTRACTE: MIXT DE SUBMINISTRAMENT I SERVEI DEL MATERIAL
VETERINARI I PROVES DIAGNÒSTIQUES PEL CAAD DE LA MANCOMUNITAT PENEDÈS
GARRAF.
ORGAN QUE PROMOU LA CONTRACTACIÓ: ÀREA CAAD
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
A. Poder Adjudicador
Administració Contractant: Mancomunitat Penedès Garraf
Òrgan de contractació: Junta de Govern.
Direcció: Av. Cubelles, 88, 1a planta, 08800, de Vilanova i la Geltrú.
Correu electrònic: contractacio@mancomunitat.cat
Telèfon: 93 810 06 98 Extensió 3105
B. Definició del contracte
Nom del contracte: Subministrament de Material veterinari i proves diagnòstiques pel
CAAD de la Mancomunitat Penedès Garraf.
Número expedient: 1431-0014/2020
Objecte: L’objecte del contracte és el subministrament de material veterinari (productes
sanitaris i farmacèutics) i el servei de les proves diagnòstiques per al CAAD.
És objecte d’aquest document la regulació de les condicions administratives per a la
contractació del subministrament de medicaments i altres productes veterinaris per al
CAAD de la Mancomunitat Penedès-Garraf (d’ara endavant CAAD), situat al Camí de la
Pedrera s/n, C.P. 08720, Vilafranca del Penedès (Barcelona). Per poder oferir atenció
veterinària als animals del centre així com per poder realitzar esterilitzacions i altres
intervencions veterinàries, el CAAD és necessari disposar de material veterinari.
El CAAD Penedès té entre les seves competències la gestió dels animals de companyia
del municipi tal i com expressa el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de protecció dels animals.
El CAAD Penedès rescata de la via pública i custòdia els animals perduts o abandonats
fins que es retornen als propietaris o es cedeixen en adopció si no són reclamats durant
el termini de 20 dies. Aquests animals s’han de mantenir amb un bon estatus sanitari, de
benestar animal i tracte humanitari durant la seva estada al centre, tal com preveu la llei
de protecció dels animals. A més, els animals han de ser desparasitats, vacunats i
esterilitzats d’acord amb el que preveu l’article 18 per garantir-ne unes condicions
sanitàries correctes.
Codi CPV:
- 33600000-6 Productes farmacèutics
- 85200000-1 Serveis de veterinaris
Divisió en lots: Sí
Lot 1: subministrament de productes veterinaris.
Lot 2: subministrament d’equipament veterinari.
Lot 3: subministrament d’anàlisis clínics i laboratorials veterinaris.
Lot 4: subministrament de productes farmacèutics.
Lot 5: subministrament de productes farmacèutics de formulació magistral.
Lot 6: subministrament de sutures quirúrgiques veterinàries.
Lot 7: subministrament de gasos medicinals.
Lot 8: subministrament de cartilles sanitàries veterinàries.
Lot 9: subministrament de material de perruqueria canina i felina.
Lot 10: servei de la gestió de residus sanitaris
Limitació en lots: No
Contracte reservat: No

C. Dades Econòmiques
Valor estimat del contracte: 207.915,33 € sense IVA.
Pressupost base de licitació: 69.305,11 € sense IVA més 7.563,28 € (295,36€ al 4%,
4.821,18 € al 10% i 2.446,74€ al 21% d’IVA ascendint a un total de 76.686,39 IVA inclòs.
Aplicació pressupostària: 0533 170 22106 amb nom Material Clínic de Consum CAAD
Despeses de publicitat: No es preveuen.
D. Durada del contracte
Durada: 1 any.
Possibilitat de pròrroga i terminis: 2 anys.
Durada total: 3 anys.
Previsió inici execució contracte: Juliol 2021.
Lloc entrega del servei: Camí de la Pedrera, s/n, 08720 Vilafranca del Penedès
(Barcelona)
E. Programa de treball
No es preveu.
F. Admissibilitat de variants
No es preveuen.
G. Condicions especials d’execució
Sí, veure clàusula 23 del plec.
H. Tramitació de l’expedient
Forma de tramitació: Ordinària
Subjecte a regulació harmonitzada: No
Procediment d’adjudicació: Obert simplificat
Tipologia de contracte: Mixt subministrament i Serveis.
Criteris d’adjudicació: Varis
Aplicació de mesures de gestió eficient: No
Tramitació Electrònica: Sí
Règim publicació: https://mancomunitat.cat/serveis-i-tramits/perfil-de-contractant/
Termini presentació: 15 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de
l’anunci al Perfil del contractant.
Lloc presentació: Perfil de Contractant, a través de l’e-Licita (Sobre digital).
I. Solvència i classificació empresarial
Classificació empresarial: No es requereix.
Solvència econòmica i tècnica: Sí, veure clàusula 7 del plec.
J. Criteris d’adjudicació:
Criteris sotmesos a un judici de valor: 0 punts
Criteris objectius: 100 punts
Total: 100 punts
K. Baixa temerària
Veure clàusula 12 del plec.
L. Garanties
Provisional: No es requereix.
Definitiva: No es requereix.
Complementària: No es requereix.
M. Subrogació
No es preveu.
N. Subcontractació

No es preveuen limitacions a la subcontractació. Veure clàusula 26 del plec.
O. Revisió de preus
No es preveuen. Veure clàusula 21 del plec.
P. Termini de garantia
No es preveu, veure clàusula 25 del plec.
Q. Modificacions previstes
No es preveuen, veure clàusula 24 del plec.
R. Dades de facturació
Codi DIR3: L05080012
S. Responsable de contracte.
Coresponsables: Cap del CAAD Renata Bedos i la Directora Veterinaria Ana Martínez.

Clàusula 1. Objecte i règim jurídic del contracte
1. Objecte del contracte.
L’objecte del contracte és aquell definit a l’apartat B del Quadre de característiques.
Es reconeix com a clàusula essencial del contracte públic que els licitadors, contractistes o
subcontractistes, o empreses filials o empreses interposades no tenen relació econòmica ni
financera il·legal amb un país considerat paradís fiscal.
D’acord amb la previsió de l’article 99.1 de la LCSP, aquest contracte respon a les necessitats
de l’Administració contractant i es determinarà i concretarà a partir de les propostes d’execució
plantejades en l’oferta seleccionada com a guanyadora conjuntament amb les prescripcions
tècniques establertes en el plec corresponent.
D’acord amb l’article 99.3 LCSP, l’objecte del contracte es divideix en els següents lots de
realització independent i que es formalitzaran en contractes específics: Veure apartat B del
quadre de característiques.
Les empreses poden licitar a un, varis o tots els lots.
En el cas de les UTEs i per comprovar la limitació establerta respecte els lots, es tindrà en
compte com a empresa licitadora a cada un dels components de la UTE de forma
individualitzada.
L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de
Contractes (CPV) és la que s’ha indicat a l’apartat B del quadre de característiques.

2. Règim jurídic.
D’acord amb l’article 18 LCSP, el contracte te naturalesa mixta perquè inclou prestacions
corresponents a un contracte de subministraments i a un contracte de serveis.
El règim jurídic de l’adjudicació es regeix per les prescripcions corresponents al contracte de
subministraments atenent que la prestació del contracte de subministrament té un valor estimat
superior.
La documentació incorporada a l’expedient que té naturalesa contractual és aquest PCAP, el
PPT, la memòria, la documentació complementaria annexa, la Memòria, i l’oferta de l’empresa.
Són també d’aplicació a aquest contracte les normes següents:
-

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).

-

Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

-

Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò no modificat ni derogat
per les dues disposicions esmentades anteriorment.

-

Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.

-

Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014,
sobre contractació pública que deroga la Directiva 2004/18/CEE,

-

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

-

Text refós de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.

-

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril (d’ara endavant “TRLMRLC”).

-

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

-

Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya

-

Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre electrònic d’empreses
licitadores de la Generalitat de Catalunya.

-

Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.

-

Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

-

Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització dels mitjans electrònics,
informàtics i telemàtics en la contractació de l’Administració de la Generalitat.

-

Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics
a l'Administració de la Generalitat.

-

Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures en el sector públic.

-

Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals.

-

Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre (d’ara endavant
RLOPD).

-

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament
general de protecció de dades)

-

Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola, desplegada pel
Reial decret 55/2017, de 3 de febrer.

-

La llei 40/2015 d’1 d’Octubre de règim jurídic del Sector Públic.

En cas de contradicció, discrepància o discordança entre l’un i l’altre Plec, prevaldrà el previst
en el present Plec administratiu.

Clàusula 2. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte
D’acord amb la previsió de l’article 100 LCSP, el pressupost base de licitació és el que ve
determinat l’apartat C del quadra de característiques.
D’acord amb la previsió de la disposició addicional 33ª LCSP, la quantia del pressupost base es
considera estimativa i té el caràcter de pressupost màxim i limitatiu d'aquest contracte
condicionat a la quantitat de subministraments que efectivament realitzi l’empresa contractista
aplicant els corresponents preus unitaris.
La Mancomunitat no resta obligat a exhaurir el pressupost en atenció a què el preu final es
determina en funció de les necessitats de l’Administració i aplicant els preus unitaris
corresponents.
Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de tots els costos derivats de
l’execució de l'objecte del contracte i anirà amb càrrec al /als pressupost/os i la/es partida/es
pressupostaria/àries següent/s: Veure apartat C del quadre de caracterísitiques.
El valor estimat (VEC) del contracte és l’indicat a l’apartat C del Quadre de caractístiques.
Aquesta xifra inclou l’import total que podria ser retribuït l’empresa contractista, incloent
possibles pròrrogues i modificats, entre d’altres conceptes, tot d’acord la previsió de l’article 101
LCSP. D’acord amb la previsió de l’article 101.12 LCSP, el Valor Global Estimat és el resultat
del sumatori del VE dels diferents lots, segons s’indica:
Durada
contracte
Import total
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6
Lot 7
Lot 8
Lot 9
Lot 10

69.305,11€
47.142,85€
1.221,19€
6.276,00€
5.421,09€
938,00€
3.929,00€
2.700,00€
1.300,00€
146,78€
230,20€

Prorrogues
contracte
138.610,22€
94.285,70€
2.442,38€
12.552,00€
10.842,18€
1.876,00€
7.858,00€
5.400,00€
2.600,00€
293,56€
460,40€

Modificaci
ons
previstes
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

Altres

Total
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

207.915,33 €
141.428,55 €
3.663,57 €
18.828,00 €
16.263,27 €
2.814,00 €
11.787,00 €
8.100,00€
3.900,00€
440,34 €
690,60 €

Clàusula 3. Durada del contracte
La durada del contracte serà de Veure apartat D del quadre de característiques comptadors a
partir de la data següent a la de formalització del contracte.

La durada total del contracte incloent les eventuals pròrrogues serà de Veure apartat D del
quadre de característiques
La durada del contracte es podrà prorrogar per acord de l’òrgan de contractació. La o les
pròrrogues seran per períodes d’1 any. Atenent la previsió de l’article 29.2 LCSP, la pròrroga no
pot produir-se per consentiment tacit de les parts i serà obligatòria per a l’empresa si l’avís de
pròrroga es comunica com a mínim amb dos mesos d’anticipació a la data de finalització del
contracte o de la pròrroga corresponent

Clàusula 4. Òrgan de contractació. Perfil de contractant
1. L’òrgan de contractació és Veure apartat A del quadre de característiques.
2. El perfil de contractant es troba allotjat en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
de la Generalitat de Catalunya: Veure apartat H del quadre de característiques.

Clàusula 5. Expedient de contractació. Procediment d'adjudicació
L'expedient de contractació serà objecte de tramitació Veure apartat H del quadre de
característiques.
El procediment d’adjudicació és el procediment Veure apartat H del quadre de caracter´sitiques
amb criteris d’adjudicació Veure apartat H del quadre de característiques.

Clàusula 6. Publicitat de la licitació
1. Es publicarà un anunci de la licitació en el perfil de contractant.
2. Els òrgans de contractació han de proporcionar a tots els interessats en el
procediment de licitació, a tot tardar 3 dies abans que finalitzi el termini fixat per a la
presentació d’ofertes, la informació addicional sobre els plecs i altra documentació
complementària que aquests sol·licitin, a condició que l’hagin demanat almenys 6 dies abans
del transcurs del termini de presentació de les proposicions o de les sol·licituds de participació,
llevat que en els plecs que regeixen la licitació s’estableixi un termini diferent. Els dies
s’entenen naturals.

Clàusula 7. Requisits de capacitat i solvència.
1. Estan capacitades per contractar les persones físiques o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, talment com s’exigeix en el tràfic jurídic
general per ala subscripció de qualsevol contracte o negoci jurídic, i que no es trobin en cap
dels supòsits d'incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent, tot
d'acord amb les previsions dels articles 65 i 71 LCSP.
Els empresaris no espanyols d’estats membres de la Unió europea o d’estats signataris de
l’acord sobre l’espai econòmic europeu tenen capacitat per contractar amb el sector públic quan
disposin d’habilitació per realitzar prestacions de que es tracti d’acord amb la legislació de
l’estat on estan establertes. La resta d’empresaris no comunitaris han de justificar amb un

informe que l’estat de procedència de l’empresa estrangera admet alhora la participació
d’empreses espanyoles en la contractació, en forma substancialment anàloga. La corresponent
Oficina Econòmica i Comercial d’Espanya a l’exterior elaborarà l’informe i s’acompanyarà a la
documentació que es presenti.
En el supòsit que es presentin empresaris estrangers d’un Estat Membre de la Unió Europea o
signatari de l’Espai Econòmic Europeu l’acreditació de la seva capacitat, solvència i absència
de prohibicions es podrà realitzar bé mitjançant consulta en la corresponent llista oficial
d’operadors econòmics autoritzats d’un Estat Membre, bé mitjançant l’aportació de la
documentació acreditativa dels citats extrems que haurà de presentar, en aquest últim cas, en
el termini concedit per a la presentació de la garantia definitiva.
2. És obligatòria la inscripció de les empreses licitadores en el Registre Electrònic d’empreses
licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya o en el Registre Oficial de licitadors i
empreses classificades del Sector públic (ROLECE), d’acord amb la previsió de la disposició
transitòria tercera LCSP, a menys que, d’acord amb la Recomanació de la Junta Consultiva de
Contractació Pública de l’Estat de 24 de setembre de 2018, en el supòsit del ROLECE, es
pugui acreditar que es té una sol·licitud d’inscripció en tràmit. La data màxima de la inscripció
en el registre corresponent o en el seu defecte i només en el ROLECE, de la sol·licitud
d’inscripció, és la data final de presentació de proposicions en el procediment de licitació,
L’òrgan de contractació podrà prescindir d’aquest requisit sempre que es vegi limitada la
concurrència i prèvia petició dels licitadors a través d’una pregunta – resposta.
3. D’acord amb la previsió dels articles 65 i 66 LCSP, l'activitat de les empreses licitadores que
siguin persones jurídiques ha de tenir relació amb l'objecte del contracte, segons resulti dels
seus respectius estatuts o regles fundacionals. Les persones físiques han de gaudir de majoria
d’edat i estar en ple ús dels seus drets i estar habilitats per realitzats prestacions objecte del
contracte.
Les empreses licitadores han de disposar d'una organització amb elements suficients per a la
deguda execució del contracte. Així mateix, hauran de comptar amb l’habilitació empresarial o
professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o la prestació que
constitueixi l’objecte del contracte.
4. Aquest contracte pot ésser adjudicat a una unió d’empreses que es constitueixi temporalment
a aquest efecte. Les unions temporals d’empreses (UTE) han d’acreditar la solvència exigida en
aquest plec conforme a les prescripcions legals i reglamentàries vigents, tot d’acord amb la
previsió de l’article 69 LCSP.
5. L’empresa licitadora ha de comptar amb la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional mínima següents:

A) SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA:
-l D’acord amb la previsió de l’article 87.1.a) LCSP , el volum anual de negocis referit al millor
dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions o en funció de
les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa, ha de tenir un import igual o superior
de Veure quadre en funció de cada lot expressat en euros. En el cas què la data de constitució
de l’empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un any comptat des de la data final de
presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà proporcional al període.

Lots
1. PRODUCTES VETERINARIS
2. EQUIPAMENT VETERINARI
3. ANÀLISIS VETERINARIS
4. PRODUCTES FARMACÈUTICS
5. PRODUCTES FARMACÈUTICS DE FORMULACIÓ
MAGISTRAL
6. SUTURES QUIRÚRGIQUES
7. GASOS MEDICINALS
8. CARTILLES SANITÀRIES VETERINÀRIES
9. MATERIAL DE PERRUQUERIA CANINA I FELINA
10. GESTIÓ DE RESIDUS SANITARIS

Import
70.714,28 €
1.831,79 €
9.414,00 €
8.131,64 €
1.407,00 €
5.893,50 €
4.050,00 €
1.950,00 €
220,17 €
345,30 €

B) SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
1. D’acord amb l’article 89.1.a) LCSP, l’import anual, sense incloure els impostos, que l’empresa
licitadora ha de declarar com a executat durant l’any de superior execució en el decurs dels
últims tres anys en subministraments de naturalesa igual o similar que els que constitueixen
l’objecte d’aquest contracte ha de ser com a mínim de veure taula expressant en euros.
Lots
1. PRODUCTES VETERINARIS
2. EQUIPAMENT VETERINARI
3. ANÀLISIS VETERINARIS
4. PRODUCTES FARMACÈUTICS
5. PRODUCTES FARMACÈUTICS DE FORMULACIÓ
MAGISTRAL
6. SUTURES QUIRÚRGIQUES
7. GASOS MEDICINALS
8. CARTILLES SANITÀRIES VETERINÀRIES
9. MATERIAL DE PERRUQUERIA CANINA I FELINA
10. GESTIÓ DE RESIDUS SANITARIS

Import
33.000,00 €
854,83 €
4.393,20 €
3.794,76 €
656,60 €
2.750,30 €
1.890,00 €
910,00 €
102,75 €
161,14 €

D’acord amb l’article 89.1.a) LCSP, el criteri de correspondència entre els subministraments
executats per l’empresa licitadora i els que constitueixen l’objecte del contracte és la igualtat
entre els tres primers dígits dels respectius codis CPV.
D’acord amb l’article 89.1.h) LCSP, les empreses amb una antiguitat, computada des de la data
d’inscripció en el registre corresponent o, si no procedeix, des de la data de la seva constitució,
inferior a cinc anys, no han d’acreditar l’experiència, és a dir, l’import anual executat i han
d’acreditar la seva solvència tècnica segons el següent criteri substitutori:
-

Criteri substitutori: Indicació dels sistemes de gestió de la cadena de subministrament,
inclosos els que garanteixin el compliment de les Convencions fonamentals de la
Organització de la Organització Internacional del Treball i de seguiment que l’empresa
podrà aplicar a l’execució del contracte. A tal efecte es tindran en compte el llistat de
convenis internacionals de l’annex V LCSP.

2. D’acord amb l’article 89.1.d) LCSP, la capacitat de producció de l’empresa ha/n de ser:
-

Al lot 10, L’empresa ha d’estar autoritzada per l’Agència Catalana de Residus

6. D’acord amb la previsió de l’article 90.1.i) LCSP, l’empresa licitadora ha d’informar a quines
empreses pretén subcontractar parts de l’objecte del contracte. Ha de comunicar el nom o
denominació social de les empreses, el NIF i la part de l’objecte del contracte que realitzaria
cada empresa subcontractada així com la estimació del percentatge del preu total del contracte
que executarà cadascuna.
7. No obstant el que s'ha dit als apartats anteriors, no poden concórrer a la present licitació les
empreses que hagin participat en l'elaboració de les especificacions tècniques relatives a
aquest contracte o hagin assessorat o participat en alguna altra manera en la preparació del
procediment de contractació si, aquesta participació, pogués provocar restriccions a la lliure
concurrència, frau en la competència o suposar un tractament de privilegi en relació a la resta
de les empreses licitadores. En cas de participació, l’organ de contractació podrá aplicar allò
previst a l’article 70 de la LCSP.
8. Les condicions establertes en aquesta clàusula hauran de declarar-se pels mitjans establerts
a la clàusula 16.

Clàusula 8. Documentació que han de presentar les empreses
licitadores
1. La documentació es presentarà en dos sobres tancats, identificats respectivament amb els
números 1 i 2.
Aquests sobres han d’estar signats per l’empresa licitadora o persona que la representi, i en el
seu interior s’adjuntarà un full independent que relacioni, ordenats numèricament, els
documents inclosos en cada sobre.
2. Les empreses licitadores podran indicar en el sobre que correspongui quina informació de la
seva proposició té caràcter confidencial, sense que, en cap cas, puguin declarar com a tal
l'oferta econòmica ni els documents que siguin accessibles públicament. L’òrgan de
contractació garantirà la confidencialitat de la informació expressament així designada sempre
que s’ajusti a les condiciones establertes a l’article 133 LCSP.
Si l’òrgan de contractació ho considera necessari podrà requerir a l’empresa afectada que
confirmi el caràcter confidencial o no de la documentació presentada tot indicant en el
requeriment els aspectes que no corresponguin amb les prescripcions establertes a l’article 133
LCSP.
De conformitat amb l’art. 30 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell,
les dades de les empreses que participin en aquesta licitació seran tractades per la
Mancomunitat Penedès Garraf d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, publicada al Butlletí
Oficial de l’Estat núm. 294, el dia 6 de desembre de 2018 i amb la finalitat de gestionar la
contractació municipal. Aquestes dades es cediran, per a la publicació de les mateixes, a la
Plataforma de serveis de contractació pública (PSCP) com a perfil de contractant; els usos
previstos d’aquestes dades són el registre de les dades de contacte de les empreses (i
persones físiques) proveïdores dels òrgans de contractació d'àmbit territorial català que fan

servir la PSCP (perfil de licitador) i les seves eines de licitació electrònica. La presentació de les
proposicions porta implícit el consentiment en els tractaments de les dades per a les finalitats
indicades.
Es pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, pel que fa al fitxer Tercers
presentant sol·licitud al Registre General de la Manocmunutat: Av Cubelles, 88 1a planta 08800
Vilanova i la Geltrú, indicant en l’assumpte “Exercici de Dret LOPD”. Pel que fa al fitxer PSCP
presentant sol·licitud a les oficines de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa, ubicades a la Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 08010 de
Barcelona o mitjançant l’adreça electrònica: protecciodedades.eco@gencat.cat
3. Cadascun dels sobres presentats per l’empresa licitadora únicament ha d’incloure la
documentació per a la qual està destinat. Si dins d’un sobre s’inclou informació que permet el
coneixement anticipat d’una part de l’oferta, infringint així el secret de la mateixa i afectant
l’objectivitat de la valoració i el tractament igualitari de les empreses licitadores implicarà
l’exclusió de la licitació.

4. Sobre núm. 1.
El sobre ha de contenir:
-

La declaració responsable segons model que consta en l’ANNEX I, o el document DEUC.
L’ANNEX III, IV, V, VII si escauen.

Si procedeix, en la part IV, del DEUC: “Criteris de selecció” s’haurà de contestar exclusivament
si es compleixen o no tots els criteris de selecció, d’acreditació de la solvència econòmica i
tècnica necessaris, emplenant la casella “sí” o “no”. No s’han d’emplenar els diferents apartats
d’informació dels criteris de selecció.
A més, les empreses licitadores indicaran en l’ANNEX I o en“ el DEUC, si s’escau, la informació
relativa a la persona o persones habilitades per representar-les en aquesta licitació.
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta cadascun dels empresaris
ha de presentar la corresponent declaració responsable (ANNEX I) indicada en l’apartat
anterior o presentar un DEUC separat en el qual figuri, si s’escau, la informació requerida en les
parts II a V del formulari. A més de la declaració responsable o “ del DEUC, aquestes empreses
han d’aportar un document amb el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en
cas de resultar adjudicatàries del contracte (ANNEX IV).
En el cas que l’empresa licitadora recorri a capacitats d’altres empreses per acreditar la
solvència econòmica i/o tècnica, de conformitat amb el que preveu l’article 75 i 140.1.c) LCSP,
ha d’indicar aquesta circumstància en l’ANNEX I o en “el DEUC (en la part II, secció C) i
presentar una altra ANNEX I o altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la
capacitat de les quals recorri degudament signat.
Segons l’obligació d’informació de la subcontractació prevista en la clàusula 6 l’empresa
licitadora ha d’indicar aquesta circumstància en L’ANNEX V en el DEUC i presentar altra
declaració responsable o altre DEUC separat per cadascuna de les empreses que tingui
intenció de subcontractar degudament signat; en el cas del DEUC emplenant les parts II a V.
Els contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades, presentant
l’annex I indiquen que no tenen relacions econòmiques ni financeres il·legals amb un país

considerat paradís fiscal; en el supòsit que l’empresa licitadora opti per la presentació del
DEUC, hauran de presentar una declaració responsable manifestant alternativament que
l’empresa que representa:
- No realitza operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, -segons
la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu
defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes
legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda
Pública.
- Declaració de l’empresa licitadora, d’acord amb l’article 140.1.f) LCSP, la submissió de
l’empresa licitadora i de l’adjudicatària a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de
qualsevol ordre, per a totes les incidències que, de manera directa o indirecta, puguin derivarse del contracte, i amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués
correspondre al licitador.
La participació en la licitació comporta la submissió de l’empresa licitadora i de l’adjudicatària a
la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències
que, de manera directa o indirecta, puguin derivar-se del contracte, i amb renúncia, en el seu
cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador (ANNEX I).
En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades d’acord amb allò que es preveu en
l’article 42 del Codi de Comerç, aquestes hauran de presentar l’ANNEX III manifestant aquesta
circumstància als efectes d’allò previst en l’article 86 del RGLCSP.
5. Quan la Mesa de Contractació efectuï la proposta d’adjudicació i de conformitat amb l’article
150.2 de la LCSP, requerirà ÚNICAMENT al proposat com adjudicatari perquè aporti la
documentació acreditativa de la capacitat, aptitud, personalitat jurídica, solvència econòmica i
tècnica del licitador així com la garantia definitiva si escau. Un cop aportada la documentació la
Mesa de Contractació es reunirà, si escau, per procedir a la comprovació i qualificació de la
mateixa.
6. Sobre núm. 2.
El sobre ha de contenir l’oferta econòmica, signada per l’empresari licitador o persona que
representi l’empresa licitadora, i la documentació per a la ponderació dels criteris avaluables de
forma automàtica segons s’indica en la clàusula 10.
L’oferta econòmica desglossarà els costos directes i indirectes precisant el benefici industrial i
les despeses generals i s’imputarà l’IVA amb partida independent.
El Sobre ha de contenir l’ANNEX II. A més, hauran de disposar d’un catàleg d’altres productes
veterinaris no previstos que puguin ser necessaris per tal d’oferir l’atenció veterinària
necessària segons legislació vigent dels animals del CAAD. En el cas del lot 3, disposar d’un
catàleg d’altres analítiques veterinàries no previstes que puguin ser necessàries per tal d’oferir
l’atenció veterinària necessària segons legislació vigent dels animals del CAAD.
7. Els licitadors que no hagin resultat adjudicataris podran retirar la documentació administrativa
i tècnica presentada a la licitació transcorregut un any des de l’adjudicació, sempre i quan
aquesta sigui ferma. Transcorregut aquest termini, si no ha estat retirada, la Mancomunitat
Penedès Garraf podrà procedir a la seva destrucció.

Clàusula 9. Termini per a la presentació de les proposicions
1. Les empreses que pretenguin licitar podran requerir informació addicional sobre els plecs en
les condicions establertes a l’article 138.3 LCSP. Les respostes emeses respecte aclariments
dels plecs i resta de documentació reguladora de la licitació es publicarà en el perfil de
contractant de forma agregada sense identificar l’empresa emissora de la consulta. Les
respostes tindran caràcter vinculant.
2. D’acord amb l’article 156.6 LCSP, el termini per a la presentació de la proposició serà de
veure apartat H del quadre de característiques, a comptar des del següent al de la publicació
de l’anunci en el perfil de contractant.
L’anunci en el perfil de contractant indicarà la data final del termini de presentació de
proposicions.
Si l’últim dia és festiu a Vilanova i la Geltrú, s’entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil següent.
De conformitat amb allò que preveu l’apartat tercer de la disposició addicional quinzena de la
LCSP, les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de licitació,
mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
de Catalunya, accessible a l’adreça web següent: Veure apartat H del quadre de
característiques.
3. Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i
durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de
notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques. A aquets efectes, s’enviaran els avisos de
la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu
electrònic habilitades i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat al formulari
d’inscripció de l’oferta en el portal de contractació pública indicat.
Un cop rebut el correu electrònic indicant que la notificació corresponent s’ha posat a disposició
en l’e-NOTUM, haurà d’accedir-hi la persona designada a l’espai virtual on hi ha dipositada la
notificació. Per accedir-hi a aquesta notificació es necessari disposar de certificat digital. La
notificació s’entendrà rebutjada quan hagin transcorregut deus dies naturals des de la posada a
disposició de la notificació sense que s’accedeixi al seu contingut.
L’òrgan de contractació entén que el licitador ha obtingut el consentiment exprés de les
persones qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades
d’aquesta contractació, per tal que la Mancomunitat Penedès Garraf pugui facilitar-les al servei
e-Notum a aquests efectes.
4. Procediment de presentació de les ofertes mitjançant l’eina Sobre Digital.
Un cop accedeixin a l’eina web de Sobre Digital, les empreses licitadores hauran d’omplir un
formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al correu electrònic
indicat en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta.
L’activació de l’oferta és necessària per tal de poder continuar amb el procés de presentació de
l’oferta.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès
que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per
presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç, les empreses
licitadores hauran de presentar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic
en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta
documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que
introdueixin una paraula clau pel sobre amb documentació xifrada. Amb aquesta paraula clau
es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat
dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de
custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar
correctament aquesta clau, ja que només les empreses licitadores la tenen (l’eina de Sobre
Digital no guarda ni recorda la contrasenya introduïda) i és imprescindibles per al desxifrat de
les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.
Un cop passades 24 hores desprès del termini de presentació d’ofertes, els membres de la
mesa demanaran a les empreses, mitjançant correu electrònic, que accedeixin a l’eina web de
Sobre Digital a través de l’enllaç facilitat en el mateix correu electrònic, per introduir les seves
paraules clau. La introducció d’aquesta paraula clau només implica el desxifrat del contingut del
sobre, però l’eina web Sobre Digital disposa d’un sistema de seguritzat de l’oferta i no es pot
realitzar la seva obertura fins el moment (data i hora) especificat en l’anunci de licitació.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al
contingut del sobre i, en conseqüència, no es podrà efectuar la valoració de la seva oferta.
Una vegada complimentada tota la documentació del sobre, es farà la presentació de l’oferta
mitjançant signatura electrònica i enviament del document “resum” de l’eina Sobre Digital.
A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, l’empresa rebrà un justificant de
presentació satisfactòria de l’oferta i, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas
de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE, s’han de
signar pel representant de les empreses que la composen.
D’acord amb allò que disposa la Disposició Addicional 16.1 h) de la LCSP, l’enviament de les
ofertes mitjançant l’eina de Sobre Digital es podrà fer en dues fases, transmetent primer
l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de presentació d’ofertes,
amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i
després fent l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim
de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es
considerarà que l’oferta ha estat retirada.
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta
digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que
configuren la documentació de l’oferta. Aquests efectes es comprovarà la coincidència de
documents en les ofertes trameses en dues fases amb l’empremta electrònica tramesa en
primer lloc.

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital durant el termini de
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació de
les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentació
d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’esmena corresponent; i
addicionalment, comunicant el canvi de la data a totes les empreses que haguessin activat
oferta.
Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de
Sobre Digital a través de l’opció “com presentar una oferta”.
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa
o codi nociu. Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un
antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat de
l’empresa licitadora que l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquestes.
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o
sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la mesa de contractació valorarà, en
funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat
d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents
imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.

Clàusula 10. Criteris de valoració de les ofertes.
1. La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació
qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat. S’aplicaran els criteris
d’adjudicació següents:
Els criteris d’adjudicació per lot es distribueixen de la següent manera:

Taula resum criteris adjudicació
LOT 1
Criteri adjudicació
Oferta econòmica
Millora temps subministrament
Compromís aportació %
Compromisos recanvis
Oferta envasos clínics gran format
Total

Puntuació
60
20
10
4
6
100
LOT 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10

Criteri adjudicació
Oferta econòmica
Millora temps subministrament
Compromís aportació %
Compromisos recanvis

Puntuació
60
20
10
10

Total

100
LOT 3

Criteri adjudicació
Oferta econòmica
Millora temps subministrament
Compromís aportació %
Compromisos recanvis
Transport analítiques
Total

Puntuació
60
20
10
4
6
100

A) CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT UN JUDICI DE VALOR………… fins a 0 punts
No procedeixen.
B) CRITERIS AVALUAUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA……………….. fins a 100 punts
1. Proposta económica………………………………………….fins a 60 punts
1.- Les ofertes econòmiques que superin el preus unitaris de la licitació establert en aquests
Plecs, quedaran excloses d’aquest procediment de licitació.
2.- Les ofertes que no millorin els preus unitaris de licitació establert en aquests Plecs obtindran
una puntuació de 0 punts.
3.- La resta d’ofertes presentades rebran la puntuació de la forma següent: Oferta econòmica.
Fins un màxim de 60 punts.
La puntuació es calcularà aplicant la següent fórmula:

[ (

Pv= 1−

Ov−Om
IL

)] x P

Sent:
Pv= Puntuació de l’oferta a Valorar
P = Punts criteri econòmic
Om = Oferta Millor
Ov = Oferta a Valorar
IL = Import de Licitació
L’oferta es valorarà multiplicant la previsió de la quantitat d’unitats pel preu unitari ofertat per a
cada producte a subministrar segons el previst als plecs tècnics.
2. Millora del temps de subministrament. Fins un màxim de 20 punts
Les ofertes que presentin un termini de lliurament superior a l’establert (72h) quedaran fora del
concurs. La puntuació es repartirà de la següent manera:
-

Menys de 24h: 20 punts.
Entre 24h i 48h: 10 punts
Entre 48h i 72h: 5 punts
72h: 0 punts

3. Compromís d’aportar un percentatge per a donacions o projectes de responsabilitat
social cap al CAAD o qualsevol de les seves activitats, amb un màxim de 10 punts. De la
mateixa manera:
-

Cap compromís: 0
Compromís del 3%: 5 punts.
Compromís del 5%: 7,5 punts.
Compromís del 7%: 10 punts.

4. Compromisos relatius a recanvis i substitucions dels subministraments: Es valorarà la
immediatesa en el lliurament i col·locació dels recanvis i substitucions del material
demanat. Fins un màxim de 10 punts. De la següent manera:
-

Compromís de recanvi i substitució en la mateixa comanda: 10 punts. En el lot 1 i 3 la
puntuació màxima d’aquest criteri serà de 4 punts.
No compromís de recanvi en la mateixa comanda:0 punts.

5. Únicament aplicable al Lot 1: Ofertar envasos clínics de gran format. Es valorarà fins
un màxim de 6 punts. De la següent manera:
- Clamoxyl L.A. (o similar) envàs de 250 ml: 2 punts.
- Ivercen (o similar) injectable 10 mg/ml de 500 ml: 2 punts.
- Rheumocam (o similar) 20 mg/ml envàs de 250 ml: 2 punts.
6. Únicament aplicable al Lot 3, ANALITIQUES, en el cas de que el cost del transport
sigui bonificat, quan la comanda d’anàlisis sigui major a 35 euros, s’atorgaran 6 punts. Preu
màxim de transport per comandes inferiors a 35 euros veure Plec tècnic.
2. La documentació justificativa d'aquests criteris avaluables de forma subjectiva s'ha d'incloure
necessària i únicament al Sobre núm. 2
3. Puntuació de la totalitat dels criteris d’adjudicació (avaluables mitjançant judici de valor i
avaluables automàticament) (A+B): 0 + 100 = 100 punts
4. D’acord amb l’article 146.3 LCSP, NO es defineixen fases de valoració.
Durant la valoració tècnica, els serveis del CAAD podran requerir, per la seva valoració,
l’entrega d’una mostra d’aquells productes que no són coincidents en marca i model o bé que
han estat descatalogats amb la finalitat de comprovar que el producte equivalent tingui una
qualitat equivalent a la demanada. Aquestes mostres entregades podran ser retirades per les
empreses licitadores una vegada s’hagi adjudicat del contracte. El termini per sol·licitar la
devolució és de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la notificació de l’adjudicació. Un cop
transcorregut aquest termini s’entendrà que les empreses renuncien al material en benefici de
la Mancomunitat Penedès Garraf.

Clàusula 11: Variants
D’acord amb la previsió de l’article 142 LCSP, s’admetran variants si així s’ha previst a l’apartat
F del quadre de característiques.

Clàusula 12: Baixa anormal

1. La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o temeraris s’ha de dur a
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació:
a. Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si compleix els dos
criteris següents:
1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació, avaluables de
forma automàtica diferents del preu, sigui superior al 80% de la puntuació total.
b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi el
criteri següent:
1. Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris
d’adjudicació avaluables de forma automàtica sigui superior en més d’un 20% a la
puntuació total més baixa.
c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi
un dels dos criteris següents:
1. Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les
puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica:
 Que la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana
aritmètica de totes les puntuacions.
2. Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les
puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica:
 Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana aritmètica de
totes les puntuacions, la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a
la mitjana aritmètica de les puntuacions que no han estat excloses
2. D’acord amb la previsió de l’article 149.4 LCSP, es rebutjarà l’oferta si es
anormalment baixa perquè no compleix les obligacions aplicables
subcontractació, ambiental, social o laboral establertes en el Dret de la
Nacional, els convenis col·lectius sectorials vigents o per les disposicions de
enumerades en l’annex V LCSP.

comprova que és
en matèria de
Unió, en el Dret
Dret internacional

3. En la tramitació de l'expedient, es donarà audiència a l’empresa contractista perquè pugui
formular al·legacions dins un termini de cinc dies hàbils i l’òrgan de contarctació resoldrà,
prèvia l'emissió dels informes pertinents.

Clàusula 13: Criteris de desempat
1. Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores s’aplicaran
el criteri de desempat següent tenint en compte com a data del compliment efectiu del fet de
desempat el venciment del termini de presentació d'ofertes:
-

La proposició presentada per aquelles empreses públiques o privades que, en el moment
d’acreditar la seva solvència tècnica, tinguin en la seva plantilla un nombre de persones
treballadores amb discapacitat superior al 2 per cent, sempre que les seves proposicions
igualin en els seus termes a la més avantatjosa des del punt de vista dels criteris que
serveixen de base per a l’adjudicació. Si varies empreses licitadores de les que haguessin
empatat respecte de la proposició més avantatjosa acrediten tenir una relació laboral amb
persones amb discapacitat en un percentatge superior al 2 per cent, tindran preferència en

l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del major percentatge de
persones treballadores fixes amb discapacitat a la seva plantilla.
-

La proposició presentada per aquelles empreses dedicades específicament a la promoció i
inserció regulades a les lleis 44/2007, de 13 de setembre, per a la regulació del règim de les
empreses d’inserció, i 27/2002, de 20 de desembre, sobre mesures legislatives per regular
les empreses d’inserció sociolaboral.

-

La proposició presentada per les persones naturals o jurídiques en l’adjudicació del
contracte que disposin d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes, en
empreses amb una plantilla inferior a 250 treballadors, sempre que aquestes proposicions
igualin en els seus termes a les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris
objectius que serveixen de base per a l’adjudicació.

-

En cas de persistir l’empat un cop aplicats els criteris d’adjudicació addicionals, l’adjudicació
del contracte es decidirà mitjançant sorteig, que es durà a terme en acte públic, prèvia
convocatòria

Clàusula 14. Mesa de contractació
1. La mesa de contractació estarà constituïda per:
Mesa del Centre d’Acollida d’Animals Domèstics
Presidència de
Sergi Vallès i Domingo,
Mesa
President de la Mancomunitat
Secretaria de Mesa
Cristina Rafales Graells
Cap de Secretaria
Vocal Secretaria
Isidre Martí Sardà
General
Secretari acumulat de la
Mancomunitat
Vocal Intervenció
Antoni Alsina Simal,
Interventor acumulat de la
Mancomunitat
3r Vocal
Maria Senserrich Guitart,
Gerent
4t Vocal

Renata Bedos Stout
Cap del Servei de CAAD

Suplen
t
Suplen
t
Suplen
t

Abigail Garrido Tinta,
Vicepresidenta quarta.
Ingrid Rovira Romero
Tresorera
Cristina Rafales Graells
Cap de Secretaria

Suplen
t

Marta Coll Bayo
Cap d’intervenció.

Suplen
t

Lourdes Bohé Medialdea
Cap del Servei de
Comunicació
Ana Martínez Cano
Tècnica del CAAD

Suplen
t

2. La Mesa de contractació, procedirà a l’obertura dels Sobres 2.0 de les empreses i
comprovarà l’existència i correcció de la declaració responsable, així com de la resta de
documentació que, en el seu cas, hagi de contenir, d’acord amb el que estableix la clàusula
onzena d’aquest plec.
Si la Mesa observa errors o omissions esmenables en aquesta documentació ho comunicarà a
les empreses licitadores afectades perquè els corregeixin o esmenin davant la pròpia Mesa de
contractació en el termini màxim de tres dies naturals. Una vegada esmenats, si s’escau, els
errors o omissions de la documentació presentada en els sobres, la mesa l’avaluarà i
determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, en el seu cas, les
causes de l’exclusió.
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, l’òrgan de contractació farà
públiques aquestes circumstàncies mitjançant el seu perfil de contractant.

Així mateix, i d’acord amb l’article 22 del RGLCAP, la Mesa podrà sol·licitar a les empreses
licitadores els aclariments que li calguin sobre els documents presentats o requerir-les perquè
en presentin de complementaris, les quals disposaran del termini de cinc dies naturals sense
que puguin presentar-se després de declarades admeses les ofertes.

Clàusula 15. Obertura de les proposicions
1. D’acord amb l’article 157.3 LCSP, l’obertura del sobre núm. 1 i 2 s’efectuarà en el termini
màxim de 20 dies a partir de la data de finalització del termini de presentació de proposicions.
L’obertura del sobre 2 es realitzarà en acte públic. La data i lloc s’informarà en l’anunci de
licitació en el perfil de contractant.

Clàusula 16. Adjudicació del contracte
1. D’acord amb la previsió de l’article 158 LCSP, l'adjudicació del contracte s’acordarà en el
termini màxim de 15 dies naturals a comptar des del dia següent al de l'obertura de les
proposicions rebudes. Aquest termini s’ampliarà en 15 dies si es requereix seguir la tramitació
especial per valorar l’anormalitat de les ofertes.
2. D’acord amb l’article 158.4 LCSP, transcorregut el termini anterior sense que s’hagi produït
l’adjudicació, les empreses licitadores tenen dret a retirar la seva proposta i, si es cau, que se'ls
torni la garantia provisional constituïda.
3. Prèviament a l’adjudicació es requerirà a l’empresa licitadora que es proposi com
adjudicatària perquè presenti la documentació determinada.
4 L’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI, en el ROLECE o en una llista oficial
d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada
a presentar els documents justificatius o altra prova documental si les dades que es
requereixen figuren inscrites en aquests registres.
5. La documentació que, en el seu cas, es requerirà és la següent:
-Certificats del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social establertes
per les disposicions vigents. Es consultarà l’aplicació informàtica de recaptació per comprovar
que l’empresa licitadora proposada com a adjudicatària es troba al corrent del compliment de
les seves obligacions tributàries amb la Mancomunitat i s’obtindrà una còpia impresa de la
consulta i s’incorporarà a l’expedient.
-

Documentació acreditativa de l’aptitud per contractar: Escriptures de constitució o
modificació inscrita en el Registre oficial corresponent, o estatuts de l’empresa o acta
fundacional, document de constitució, poders per signatura de contracte, entre altres.

Els documents que, si escau, haurà d’aportar per acreditar el compliment dels requisits
d’aptitud i solvència són:
-

Els comptes anuals dels tres darrers exercicis aprovats i dipositats al Registre Mercantil o
en el Registre oficial que correspongui. Les empreses individuals no inscrites al Registre
Mercantil han d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i

comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. En el cas de què la data de creació o
d’inici de les activitats de l’empresa licitadora sigui inferior a un any haurà d’aportar la
documentació acreditativa corresponent.
-

Relació dels principals subministraments efectuats en els últims tres anys que inclogui
import, dates i el destinatari, públic o privat, d’aquests. Els serveis o treballs efectuats
s’acrediten mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari
és una entitat del sector públic o, quan el destinatari és un subjecte privat, mitjançant un
certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de
l’empresa acompanyada dels documents que tingui en poder seu que acreditin la realització
de la prestació; si s’escau, aquests certificats han de ser comunicats directament a l’òrgan
de contractació per l’autoritat competent. Els certificats de bona execució dels serveis
inclosos en la relació, el destinatari dels quals va ser una entitat del sector públic, els pot
comunicar directament a l’òrgan de contractació l’entitat contractant.

-

Declaració indicant la capacitat tècnica de l’empresa

-

Certificat sobre el sistema de gestió de cadena de subministrament segons s’estableix en
l’art. 89.1.g)LCSP..

Els corresponents certificats podran ser expedits per mitjans electrònics, informàtics o
telemàtics, que seran acceptats en els termes previstos en el plec de clàusules administratives
generals
6. D’acord amb l’article 150.2 LCSP, la documentació s’haurà de presentar dins del termini dels
7 dies hàbils a comptar del següent al de la recepció del requeriment.
7. D’acord amb l’article 150.3 LCSP, un cop presentada la documentació requerida i
constituïda, en el seu cas, la garantia definitiva, s'adjudicarà el contracte dins dels 5 dies hàbils
següents al de la seva recepció.
D’acord amb l’article 150.2 LCSP, si l’empresa licitadora no presenta la documentació requerida
o no constitueix la garantia definitiva dins del termini assenyalat s'entendrà que retira la seva
oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a la següent empresa licitadora segons
l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
En cas de falsedat en el DEUC o en l’ANNEX I presentada per la empresa proposada com a
adjudicatària, aquesta quedarà automàticament exclosa de la licitació i l’òrgan competent
incoarà i tramitarà el corresponent expedient de prohibició de contractar.

Clàusula 17. Garanties
1. Garantia definitiva
D’acord amb la previsió de l’article 107.1 LCSP, no es requereix constituir garantia definitiva
atenent que es tracta d’un subministrament de bens de consum l’entrega i la recepción de les
quals ha d’efectuar-se abans del pagament del preu.

Clàusula 18. Notificació de l’adjudicació i formalització del contracte

1. D’acord amb la previsió de l’article 151 i la Disposició addicional 15a de la LCSP, l'acte
d’adjudicació serà notificat per mitjans electrònics a les empreses licitadores i en el termini
màxim de 15 dies es publicarà en el perfil de contractant.
2. D’acord amb l’article 153.3 LCSP, en la notificació de l’adjudicació a l’empresa adjudicatària,
la persona interessada serà convocada perquè, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents
a la seva recepció, formalitzi el contracte.
En cas que s’hagi notificat com a adjudicatària una UTE, aquesta s’ha de constituir formalment
en unió temporal abans de la formalització del contracte.
D’acord amb l’article 153.4 LCSP, si per causes imputables a l’empresa adjudicatària no
s'hagués formalitzat el contracte dins del termini assenyalat, s’entendrà que retira la seva
oferta, procedint a exigir-li l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en
concepte de penalitat i la Mancomunitat sol·licitarà la documentació a la següent empresa
licitadora per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
3. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització en document administratiu, que serà
títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. Això no obstant, podrà elevar-se a
escriptura pública si ho sol·licita l’empresa adjudicatària, i les despeses derivades del seu
atorgament aniran al seu càrrec.
4. D’acord amb l’article 154 LCSP, la formalització del contracte i el document contractual es
publicaran en el perfil de contractant. L’anunci en el perfil es realitzarà en un termini no superior
a 15 dies des del perfeccionament del contracte.

Clàusula 19. Execució del contracte
1. L’execució del contracte s’iniciarà el 01/07/2021 sempre i quan s’hagi formalitzat el contracte
o el dia següent al de la seva formalització.

Clàusula 20. Abonaments a l’empresa contractista
1. D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que
s’indicarà com a partida independent.
2. El preu s’abonarà en euros.
3. El sistema de determinació del preu del contracte es fixa a partir de la determinació de les
unitats executades i l’import unitari de cadascuna d’elles.
4. L’empresa contractista ha de presentar la factura corresponent a les prestacions executades.
La factura, serà revisada i conformada en el termini màxim de deu dies. En cas de
disconformitat, la factura serà retornada al contractista, atorgant-li un termini màxim de deu dies
a comptar des de l'endemà al de la recepció per efectuar observacions o presentar nova factura
amb les rectificacions escaients.
Les relacions valorades dels subministraments, juntament amb les certificacions o documents
equivalents, seran trameses mensualment, al contractista per a la seva conformitat o
observacions i per a la presentació de la corresponent factura per l'import de la certificació en

un termini màxim de deu dies hàbils. Transcorregut aquest termini, els documents es
consideraran acceptats per l’empresa contractista, als efectes de la seva tramitació.
Un cop s'hagi expedit la certificació, el/a director/a trametrà una còpia a l’empresa contractista
per a la presentació de la factura per l'import de la certificació dins un termini de deu dies
hàbils.
5. L’empresa contractista ha d’incloure, en la/es factura/es que presenti, les següents dades:
-

Número d’expedient.
Tipologia i nom del contracte
Departament impulsor.
Període de facturació.
Partida pressupostària / número document comptable.

6. L’empresa contractista podrà sol·licitar l’abonament de les certificacions derivades de
valoracions parcials per treballs realitzats abans del seu lliurament parcial, assegurant els
pagaments mitjançant la prestació de les corresponents garanties pel seu import.

Clàusula 21. Revisió de preus
D’acord amb la previsió de l’article 103 LCSP, en aquest contracte no es podrà revisar el preu
durant la seva durada incloent les pròrrogues.

Clàusula 22. Responsable del contracte
Es designa a la persona segons consti a l’apartat S del quadre de característiques com la
persona responsable del contracte, a qui li correspon supervisar l’execució, adoptar les
decisions i dictar les instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la
prestació pactada tot d’acord amb la previsió de l’article 62.1 LCSP.

Clàusula 23. Condicions especials d’execució i obligacions de
l’empresa contractista
1. Condicions especials d’execució
1. Per tal d’aplicar la mesura prevista a l’article 202.2 de la LCSP de foment de la igualtat entre
homes i dones en el treball, s’estableix com a condició especial d’execució la no utilització de
llenguatge sexista en cap document escrit ni visual relacionat amb el contracte.
2. L’empresa adjudicatària i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les prescripcions
de la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals i normes que la desenvolupin i de la LCSP.
3. Els contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades que participin
en l’execució d’aquest contracte públic, no poden realitzar operacions financeres en paradisos
fiscals -segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per
aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades

delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau
fiscal o contra la Hisenda Pública.
2. Condicions d’execució generals
L’empresa contractista quedarà vinculada per l’oferta que hagi presentat.
3. Obligacions de l’empresa contractista:
A més de les obligacions establertes en LCSP, l’empresa contractista està obligada a:
- El contractista ha de respectar el caràcter confidencial de la informació a què tingui accés
en ocasió de l’execució del contracte a la qual se li hagi donat el caràcter referit en els
plecs o en el contracte, o que per la seva pròpia naturalesa s’hagi de tractar com a tal.
Aquest deure es manté durant un termini de cinc anys des del coneixement
d’aquesta informació, llevat que els plecs o el contracte estableixin un termini
superior que, en tot cas, ha de ser definit i limitat en el temps.
- Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva
afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament a l'inici de l'execució del
contracte.
- Facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
- Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del
personal; també ha de fer d'enllaç amb els corresponents serveis municipals i la
persona responsable del contracte.
- Fer una correcta gestió ambiental del subministrament, prenent les mesures necessàries
per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics,
sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que
siguin adients a l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent.
- Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i
que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que hagi tingut coneixement
amb ocasió del contracte, complint durant el termini mínim de cinc anys les obligacions
de confidencialitat exigides a l’article 133.2 LCSP.
- L’empresa adjudicatària i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les
prescripcions de la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals i normes que la desenvolupin i de la LCSP. A
partir del 25/05/2018 també s’haurà d’aplicar el que regula el Reglament General de
Protecció de Dades. L’empresa contractista tindrà la consideració d’encarregada del
tractament i se sotmetrà en cada moment a les instruccions municipals en matèria de
mesures de seguretat. A aquests efectes, a banda de les prescripcions establertes, en el
seu cas, en el Plec de prescripcions tècniques particulars, l’empresa adjudicatària
també haurà de:
o

Mantenir la confidencialitat de les dades de caràcter personal a què tingui accés
o hagi elaborat per raó de l’execució del contracte i, a tal efecte, l’empresa
adjudicatària manifesta que té implantades i/o adoptarà abans de l’inici del
contracte les mesures de tipus tècnic i organitzatiu necessàries per tal de

garantir la seguretat i evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat,
en atenció a l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades
emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposades, i en estricte compliment
de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
o

Aquestes mesures de seguretat implantades per l’empresa adjudicatària són les
corresponents al nivell requerit bàsic, i són d'aplicació als fitxers, centres de
tractament, locals, equips, sistemes, programes i persones que intervinguin en el
tractament de les dades en els termes que estableix aquell reglament.

o

Tractar les dades de caràcter personal únicament conforme a les instruccions
que a l’efecte li trameti la Mancomunitat i de forma confidencial i reservada, no
podent ser objecte de cessió, difusió, publicació o utilització per a finalitats
diferents de les establertes en aquest plec. Aquesta obligació seguirà vigent un
cop el contracte s’hagi extingit, per finalització del seu termini o objecte, per
resolució o qualsevol altra causa legalment admesa o establerta en aquest plec.

o

Tornar a la Mancomunitat, en tots el casos d’extinció contractual, les dades de
caràcter personal, i també qualsevol suport o document en què consti alguna
dada objecte del tractament.

o

També haurà de guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informació
obtinguda i documentació elaborada per raó de l’execució del contracte i aquesta
documentació no podà ser reproduïda, cedida, difosa, publicada o utilitzada per
a finalitats diferents de les establertes en aquest plec, fins i tot un cop extingit el
contracte.

-

Lliurar tota la documentació necessària pel compliment del contracte en català i fer-ne
ús en les prestacions objecte del contracte.

-

Lliurar tota la documentació que en qualsevol moment de la vigència del contracte, i en
tot cas anualment, li sigui requerida per la persona responsable del contracte respecte
l’efectiu compliment de les obligacions i compromisos assumits per l'empresa pel que fa
a la legislació dels drets de les persones amb discapacitat, la contractació de persones
amb particulars dificultats d'inserció al mercat laboral, i la subcontractació de Centres
Especials de Treball d’Iniciativa Social i/o Empreses d'Inserció, i els requisits i
obligacions contractuals ambientals que s’estableixin als plecs.

-

Comunicar per escrit a la Mancomunitat el/s subcontracte/s que pretengui celebrar
assenyalant la part de la prestació que pretengui subcontractar i la identitat i aptitud de
l’empresa subcontractada. Un cop signat/s els subcontractes els haurà d’aportar dins
dels 15 dies naturals següents a la seva subscripció. L’incompliment d’aquesta obligació
pot comportar una penalitat econòmica de fins al 5% del preu del contracte.

-

Complir amb la normativa general sobre prevenció de riscos laborals

-

Totes aquelles obligacions que s’hagin establert en aquest plec.

Clàusula 24. Modificació del contracte.
1. Modificacions previstes

No es preveuen causes de modificacions previstes.
s
De conformitat amb l’article 301 de la LCSP relatiu a l’execució dels contractes de
subministrament, s’estableix la possibilitat que permet la llei en aquesta tipologia de contractes,
en els que la determinació del preu es realitzi mitjançant preus unitaris, l’increment del nombre
d’unitats fins un 10 % del preu del contracte al que es refereix l’article 205.2.c.3º sense que
sigui necessari la tramitació del corresponent expedient de modificació, sempre que s’estableix
als Plecs i s’hagi acreditat la corresponent iniciació a l’expedient originari del contracte.
Tal i com estableix la disposició addicional trenta-tresena de la LCSP, en cas que, dins de la
vigència del contracte, les necessitats reals siguin superiors a les estimades inicialment, es
podrà modificar el contracte en els termes que estableix l’article 204 de la LCSP. La modificació
es tramitarà abans que s’esgoti el pressupost màxim aprovat inicialment.
2. Modificacions imprevistes
Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 206
LCSP en les condicions i requisits establerts legalment.
El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència a l’empresa contractista i, si
escau, del redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en
document administratiu.

Clàusula 25. Recepció i termini de garantia
1. La constatació de la correcta execució de les prestacions i la seva posterior recepció
s’efectuarà mitjançant acta de conformitat, que s’estendrà dins el termini d’un mes següent al
seu lliurament o realització, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de la
Mancomunitat, tot d’acord amb les previsions de l’article 210 LCSP.
Si els béns no es troben en estat de ser rebuts, es farà constar en un acta de recepció i es
donaran les instruccions necessàries al contractista perquè repari els defectes observats o
procedeixi a un nou subministrament de conformitat amb el que s’hagi pactat.
2. S’acordarà la liquidació del contracte dins del termini de trenta dies a comptar des de la data
de l’acta de recepció tot d’acord amb les previsions de l’article 210.4 LCSP.
3. En el present contracte no es fixa termini de garantia atesa la seva naturalesa i
característiques i d’acord amb l’informe motivat que figura en l’expedient.

Clàusula 26. Subcontractació
1. L’empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació
amb el compliment dels requisits i obligacions establerts als article 215 i 216 LCSP.
L’incompliment d’aquestes estipulacions legals comportarà les conseqüències establertes a
l’apartat 3 de l’article 215 LCSP.
2. Els subcontractistes queden obligats només davant del contractista, que es qui respon a de
l’execució del contracte davant de l’administració pública.

3. L’empresa contractista està obligada a abonar a les empreses subcontractistes el preu pactat
en un termini que no pot ser més desfavorable que el previst en la llei 3/2004, de 29 de
desembre, que estableix les mesures de lluita contra la morositat. La persona responsable del
contracte podrà requerir durant l’execució del contracte la verificació del pagament del preu a
les empreses subcontractistes.

Clàusula 27. Cessió del contracte
Els drets i obligacions de l’empresa contractista, derivats del contracte, poden ser cedits a un
tercer sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat raó determinant
de l'adjudicació del contracte i que la cessió no comporti una restricció de la competència en el
mercat i es compleixin els requisits establerts a l’apartat 2 de l’article 214 LCSP.

Clàusula 28. Demora en les prestacions
1. L’empresa contractista està obligada a complir el contracte dins el termini total i, si és el cas,
parcials, fixats per a la seva realització.
2. La mora del contractista en l’execució del contracte no necessitarà intimació prèvia per part
de l’Administració.
3. Quan l’empresa contractista, per causes a ella imputables, hagués incorregut en demora
respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar per la resolució del
contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada
1.000 euros del preu del contracte (IVA exclòs), tot d’acord amb la previsió de l’article 193.3
LCSP.
Cada vegada que les penalitats per demora, arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del
contracte, l’IVA exclòs, l’òrgan de contractació podrà resoldre el contracte o acordar-ne la
continuïtat amb imposició de noves penalitzacions.
4. L’empresa contractista podrà procedir a la suspensió del compliment del contracte per manca
de pagament, sempre que la demora sigui superior a quatre mesos.
5. Quan l’empresa contractista, per causes a ella imputables, hagués incorregut en demora
respecte al compliment del terminis parcials o quan la demora en el compliment faci que
existeixi una presumpció raonable de la impossibilitat de complir amb el termini total,
l’Administració podrà optar per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats
previstes a l’article 193 LCSP.

Clàusula 29. Responsabilitat en l’execució del contracte
1. L’empresa contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes amb
caràcter general en la LCSP i, especialment, les prescrites en article 201 quan a les obligacions
socials, ambiental i laborals.
2. A més es tipifiquen les següents faltes:
a)Faltes molt greus:

- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec.
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del
contracte establertes en aquest plec i en el PPT, quan produeixi un perjudici molt greu i no
doni lloc a la resolució del contracte.
- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les
prestacions.
- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals que posi en perill les persones i/o les instal-lacions.
- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient
d’acord amb la legislació vigent.
- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec.
b) Faltes greus
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del
contracte establertes en aquest plec i en el PPT, quan no constitueixi falta molt greu.
- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions.
- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec.
c) Faltes lleus
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del
contracte establertes en aquest plec i en el PPT, quan no constitueixi falta molt greu o greu.
- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa
de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus.
- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec.
3. Sancions contractuals.
El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a
comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient.
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no
produeixi resolució del contracte, la Mancomunitat pot aplicar les sancions següents, graduades
en atenció a perjudici, perillositat i/o reiteració.
4. Imports de les faltes
a) Faltes molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entès com a import
d'adjudicació o del pressupost base de licitació, quan el preu es determini en funció de preus
unitaris
b) Faltes greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte.
c) Faltes lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte.
En cas que l’empresa contractista subcontracti part de l’execució del contracte sense donar
compliment a l’obligació legal de la seva comunicació a la Mancomunitat s’imposarà al
contractista una penalitat de fins a un 50 % de l’import del subcontracte o es podrà resoldre el
contracte si comporta incompliment de l’obligació principal del contracte.

5. En la tramitació de l'expedient, es donarà audiència a l’empresa contractista perquè pugui
formular al·legacions dins un termini de cinc dies hàbils i l'òrgan de contractació resoldrà,
prèvia l'emissió dels informes pertinents.
6. L'import de les penalitzacions per demora i de les sancions pot fer-se efectiu deduint-lo en
el/s document/s comptable/s de reconeixement de l'obligació, sense perjudici que la garantia
respongui de l'efectivitat d'aquelles en els termes legalment previstos.
La Mancomunitat podrà aplicar l’import o retardar el pagament de les factures, totalment o
parcialment, en compensació de deutes de l’empresa contractista, per raó del contracte i amb
independència dels danys i perjudicis que pugui reclamar.
7. En virtut de les prerrogatives establertes als articles 190 i 196 de la LCSP, l’òrgan de
contractació pot –un cop escoltada l’empresa contractista- declarar la responsabilitat causada a
tercers o a la pròpia Mancomunitat que li sigui imputable arran de l’execució del contracte,
determinar l’import a què ha de fer front en concepte d’indemnització de danys i perjudicis i
procedir a l’execució total o parcial de la garantia definitiva constituïda i, si s’escau, de la
garantia complementària, si l’import de la definitiva no fos suficient i, si s’escau, a fer efectiu
l’import restant à càrrec de l’assegurança de responsabilitat civil exigida en aquest plec i a
iniciar, si escau, el corresponent procediment de rescabalament a més a més, d’aplicar la
penalitat corresponent.
Aquestes penalitats han de ser proporcionals a la gravetat de l’incompliment i les quanties de
cadascuna no poden ser superiors al 10 per cent del preu del contracte, IVA exclòs, ni el total
d’aquestes no pot superar el 50 per cent del preu del contracte.

Clàusula 30. Prerrogatives de l’administració
1. Dins dels límits i, amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en el LCSP, l’òrgan de
contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi
el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, acordar la seva resolució i
determinar-ne els efectes.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades
exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.
L’exercici de les prerrogatives de la Mancomunitat Penedès-Garraf es durà a terme mitjançant
el procediment establert en l’article 191 del LCSP.

Clàusula 31. Resolució del contracte
1. El contracte podrà ser resolt per qualsevol de les causes previstes a l’article 211 i 306 LCSP.
2. A part de les establertes a l’esmentat Plec, constitueixen causes específiques de resolució:
-

La demora en l’inici de les prestacions

-

L’incompliment greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals

-

L’incompliment de la normativa municipal sobre comunicació de les prestacions quan
afecti substancialment l’eficiència del contracte.

-

L’incompliment de qualsevol de les condicions ambientals substancials establertes en
aquest plec i en el de prescripcions tècniques.

-

L'incompliment de les clàusules i obligacions essencials del contracte incloent les
condicions especials d'execució quan aquest incompliment hagi estat qualificat
d'infracció greu i concorre dol, culpa o negligència de l'empresa i, si es tracta de
clàusules essencials, sempre que hagi donat lloc a la imposició de penalitats o a la
indemnització de danys i perjudicis.

-

La situació de l’empresa contractista durant l’execució del contracte en causa legal de
prohibició de contractar

-

Les altres establertes legalment per aquest tipus de contracte.

-

L’incompliment reiterat de qualsevol de les condicions especials d’execució establertes
en aquest plec que no tinguin caràcter d’obligació contractual essencial.

-

No haver guardat la deguda reserva respecte a les dades o antecedents que no siguin
públics o notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que hagi
tingut coneixement amb ocasió del contracte.

-

L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte quan
produeixi un perjudici molt greu.

-

El desistiment abans de la iniciació del subministrament o la suspensió de la
iniciació del subministrament per causa imputable a l’Administració per un termini
superior a quatre mesos a partir de la data assenyalada en el contracte per al lliurament,
llevat que al plec se n’assenyali un d’inferior.

-

El desistiment una vegada iniciada l’execució del subministrament o la suspensió del
subministrament per un termini superior a vuit mesos acordada per
l’Administració, llevat que al plec se n’assenyali un d’inferior.

- Totes aquelles causes que s’hagin establert en aquest plec.

Clàusula 32. Recursos legals
1. Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, les actuacions previstes a
l’article 44.1 LCSP.
Aquest recurs té caràcter potestatiu, i s’interposarà davant el Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic.
Alternativament, es podrà interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos
administratius ordinaris
2. Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, compliment i
extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de

contractació, procedirà la interposició del recurs administratiu ordinari que correspongui d’acord
amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu
comú; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Clàusula 33. Transparència, integritat i conflicte d’interessos
Transparència
Tot d’acord amb l’article 1.3 i 64 LCSP que estableixen el principi d’integritat i defineixen els
conflictes d’interessos, els criteris d’actuació i codi de comportament que hauran de seguir les
empreses seran:
1. Adequar la seva conducta als principis informadors de la contractació pública, evitar els
conflictes d’interessos que existeixin o puguin existir, comunicar qualsevol irregularitat o
conflicte d’interessos en què es trobin o de què tinguin coneixement durant la licitació del
contracte o la seva execució i col·laborar amb l’òrgan de contractació per a la seva detecció o
solució.
2. Respectar els principis d’igualtat, lliure concurrència, transparència i integritat.
3. Eludir qualsevol conducta que pugui falsejar la competència.
4. No realitzar cap acte que, directament o indirectament, persegueixi influir en els càrrecs o
empleats públics durant l’adjudicació dels contractes o en la seva execució per obtenir
qualsevol benefici.
5. No donar cap regal o obsequi de valor, favor o servei als membres de l’òrgan de contractació
ni als càrrecs i personal de la Mancomunitat Penedès Garraf, ni als seus familiars, incloent els
del cònjuge o persona amb qui convisqui en anàloga relació d’afectivitat, els familiars dins del
quart grau de consanguinitat o segon grau d’afinitat.
6. Comunicar a la major brevetat possible, directament a l’òrgan de contractació, qualsevol
irregularitat o conflicte d’interessos, real o potencial, en què es trobin o de què tinguin
coneixement que es produeixi durant la licitació del contracte o la seva execució.
7. Conseqüències de l’incompliment
L’incompliment per les empreses empresa licitadores de les regles de conducta definides en
aquesta clàusula pot derivar en causa de prohibició de contractar si concorren els requisits de
l’article 71 LCSP. En relació amb l’empresa contractista i les empreses subcontractistes i
proveïdores i mitjans auxiliars, les regles de conducta definides en aquesta clàusula es
consideren obligacions contractuals essencials i la seva infracció es qualifica com a falta molt
greu si concorre dol, culpa o negligència de l’empresa, amb imposició de penalitats, segons la
previsió de l’article 192.1 o la resolució del contracte, d’acord amb el que preveu l’article
211.1.f) de la LCSP i eventual determinació de causa de prohibició de contractar segons la
previsió de l’article 71.2.c).

Signat digitalment
Tecnic de Contractació i compres

Annexos
ANNEX I
DECLARACIÓ RESPONSABLE INDICATIVA DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS PREVIS
ANNEX I
DECLARACIÓ RESPONSABLE INDICATIVA DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS PREVIS
El/La Sr/a ………… amb número de DNI ................. actuant en nom propi / en representació de
................... amb CIF ............. , amb domicili a efectes de notificació al carrer................ ,
número ............ de ............... CP ...............,
adreça electrònica ......................,
telèfon .................., de la qual actua en qualitat de (administrador únic, solidari o mancomunat
o apoderat solidari o mancomunat), segons escriptura pública atorgada davant el Notari de
(lloc), senyor ...
, en data... i número de protocol .........., declara sota la seva
responsabilitat, com a empresa licitadora del contracte, que l’empresa SÍ / NO constitueix
una PIME que:
a)
Que està facultat/ada per contractar amb l'Administració, ja que té la capacitat d’obrar i
disposa de classificació empresarial, si escau, o que compleix els requisits de la solvència
requerida i no es troba compresa en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar
establertes en l’article 71 de la LCSP, de 14 de novembre, ni incursa en algun motiu d’exclusió
d’acord amb la normativa en matèria de contractació pública o, si es troba, que ha adoptat les
mesures per demostrar la seva fiabilitat.
b)
Que està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament
general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre.
c)
Que, en cas de ser una empresa estrangera, es sotmetrà als jutjats i tribunals espanyols
de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia
expressa del fur propi.
d)
Que la plantilla de l’empresa, estant-hi obligada, està integrada per un nombre de
persones treballadores amb discapacitat no inferior al 2%, o que s’ha adoptat alguna de les
mesures alternatives previstes en l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril.
e)
Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent
per a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal.
f)

Que compleix les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals.

g)
Que l’adreça de correu electrònic on rebre les comunicacions en el procés de
contractació i els avisos de les posades a disposició de les notificacions electròniques,
mitjançant el servei e-NOTUM, i, si escau, d’execució del contracte és la que consta en
l’encapçalament d’aquest annex.
h) No recorre a capacitats d’altres empreses per acreditar la solvència econòmica i/o tècnica.
(En cas contrari, indicar-ho expressament)
i)
Que l’empresa, en cas d’estar-hi obligada, disposa del corresponent pla d’igualtat
d’oportunitats entre les dones i els homes.

j)
Que autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius
competents les dades o documents registrals i els relatius a les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social que es requereixin per procedir, si s’escau, a l’adjudicació del contracte. (En
cas contrari, indicar-ho expressament)
k)
Que com a signant d’aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la representació amb
la qual actuo, per comparèixer i signar aquesta declaració i la resta de documentació requerida
per contractar, inclosa l’oferta econòmica.
l)
Que l’entitat que representa, o les seves empreses filials o les empreses interposades i
les empreses que pugui subcontractar:
- No realitza/en operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives,
-segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per
aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin
considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de
blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.
m) No té previst subcontractar els servidors o els serveis associats a la ubicació dels servidors.
(En cas contrari indicar-ho expressament indicant des d’on es prestaran els serveis
associats a aquests).
I per què consti, signo aquesta declaració responsable.
(lloc i data)
(Nom i càrrec)
Signatura

ANNEX II
MODEL D’OFERTA ECONÒMICA
El/La Sr/a ………… amb número de DNI ................. actuant en nom propi / en representació de
................... amb CIF ............. de la qual actua en qualitat de (administrador únic, solidari o
mancomunat o apoderat solidari o mancomunat), es compromet (en nom propi / en nom i
representació de l’empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions
estipulats:
LOT 1
1. Factor preu
Preu licitació (IVA exclòs)
€
-

Preu ofert (IVA exclòs)

Preu ofert (IVA inclòs)

Cal desglossar l’oferta en preus unitaris. El sumatori ha de coincidr amb el preu ofert. Es
pot presntar en format full de càlcul.
Adjuntar també un catàleg d’altres productes veterinaris no previstos que puguin ser
necessaris per tal d’oferir l’atenció veterinària necessària segons legislació vigent dels
animals del CAAD.

2. Millora del temps de subministrament. (Marcar una opció)
Les ofertes que presentin un termini de lliurament superior a l’establert (72h) quedaran fora del
concurs. La puntuació es repartirà de la següent manera:
-

Menys de 24h
Entre 24h i 48h:
Entre 48h i 72h:
72h:

3. Compromís d’aportar un percentatge per a donacions o projectes de responsabilitat
social cap al CAAD o qualsevol de les seves activitats, (Marcar una opció)
- Cap compromís:
- Compromís del 3%:
- Compromís del 5%:
- Compromís del 7%:
4. Compromisos relatius a recanvis i substitucions dels subministraments: Es valorarà la
immediatesa en el lliurament i col·locació dels recanvis i substitucions del material
demanat. (Marcar una opció)
-

Compromís de recanvi i substitució en la mateixa comanda:
No compromís de recanvi en la mateixa comanda:

5. Ofertar envasos clínics de gran format. (marcar una opció)
- Clamoxyl L.A. (o similar) envàs de 250 ml:
- Ivercen (o similar) injectable 10 mg/ml de 500 ml:
- Rheumocam (o similar) 20 mg/ml envàs de 250 ml

LOT 3
1. Factor preu
Preu licitació (IVA exclòs)
€
-

Preu ofert (IVA exclòs)

Preu ofert (IVA inclòs)

Cal desglossar l’oferta en preus unitaris. El sumatori ha de coincidr amb el preu ofert. Es
pot presntar en format full de càlcul.
Adjuntar també un catàleg d’altres productes veterinaris no previstos que puguin ser
necessaris per tal d’oferir l’atenció veterinària necessària segons legislació vigent dels
animals del CAAD. En el cas del lot 3, disposar d’un catàleg d’altres analítiques
veterinàries no previstes que puguin ser necessàries per tal d’oferir l’atenció veterinària
necessària segons legislació vigent dels animals del CAAD.

2. Millora del temps de subministrament. (Marcar una opció)
Les ofertes que presentin un termini de lliurament superior a l’establert (72h) quedaran fora del
concurs. La puntuació es repartirà de la següent manera:
-

Menys de 24h
Entre 24h i 48h:
Entre 48h i 72h:
72h:

3. Compromís d’aportar un percentatge per a donacions o projectes de responsabilitat
social cap al CAAD o qualsevol de les seves activitats, (Marcar una opció)
- Cap compromís:
- Compromís del 3%:
- Compromís del 5%:
- Compromís del 7%:
4. Compromisos relatius a recanvis i substitucions dels subministraments: Es valorarà la
immediatesa en el lliurament i col·locació dels recanvis i substitucions del material
demanat. (Marcar una opció)
-

Compromís de recanvi i substitució en la mateixa comanda:
No compromís de recanvi en la mateixa comanda:

5. Transport sigui bonificat, quan la comanda d’anàlisis sigui major a 35 euros, (Marcar una
opció)
- Sí
- No.

LOT 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 I 10

1. Factor preu
Preu licitació (IVA exclòs)
€
-

Preu ofert (IVA exclòs)

Preu ofert (IVA inclòs)

Cal desglossar l’oferta en preus unitaris. El sumatori ha de coincidr amb el preu ofert. Es
pot presntar en format full de càlcul.
Adjuntar també un catàleg d’altres productes veterinaris no previstos que puguin ser
necessaris per tal d’oferir l’atenció veterinària necessària segons legislació vigent dels
animals del CAAD.

2. Millora del temps de subministrament. (Marcar una opció)
Les ofertes que presentin un termini de lliurament superior a l’establert (72h) quedaran fora del
concurs. La puntuació es repartirà de la següent manera:
-

Menys de 24h
Entre 24h i 48h:
Entre 48h i 72h:
72h:

3. Compromís d’aportar un percentatge per a donacions o projectes de responsabilitat
social cap al CAAD o qualsevol de les seves activitats, (Marcar una opció)
- Cap compromís:
- Compromís del 3%:
- Compromís del 5%:
- Compromís del 7%:
4. Compromisos relatius a recanvis i substitucions dels subministraments: Es valorarà la
immediatesa en el lliurament i col·locació dels recanvis i substitucions del material
demanat. (Marcar una opció)
-

Compromís de recanvi i substitució en la mateixa comanda:
No compromís de recanvi en la mateixa comanda:

I per què consti, signo aquesta oferta econòmica.
Signatura
(lloc i data)
(Nom i càrrec)

ANNEX III
DECLARACIÓ DE GRUP EMPRESARIAL
El/La Sr/a ………… amb número de DNI ................. actuant en nom propi / en representació de
................... amb CIF ............. , amb domicili a efectes de notificació al carrer................ ,
número ............ de ............... CP ..............., adreça electrònica ......................, de la qual actua
en qualitat de (administrador únic, solidari o mancomunat o apoderat solidari o
mancomunat) , declaro:
Que l’empresa NO conforma grup empresarial.
Que l’empresa SÍ conforma grup empresarial, segons allò previst en l’article 42 del Codi de
Comerç.
El Grup es denomina “ ” i el conformen les entitats següents:
-

(lloc i data)
Signatura del/de la declarant
Segell de l’empresa licitadora

ANNEX IV
MODEL DE DECLARACIÓ CONSTITUCIÓ UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES (UTE)

El/la senyor/a ....................................... amb DNI núm. ....................... en representació de
l’empresa ........................................................ amb NIF núm..............................; el/la
senyor/a .............................................................. amb DNI núm. ..................... en representació
l’empresa ...................... amb NIF núm. ........................;

DECLAREN
a) La voluntat de constituir una UTE per a participar en el procés de licitació que té per
objecte .............................................., núm. Expedient .................. amb el següent percentatge
de participació en l’execució del contracte:
...,...% l’empresa.......................
...,.. % l’empresa ...................................................
b)
Que en cas de resultar adjudicatàries de l’esmentat procés de licitació es comprometen
a constituir-se formalment en una UTE mitjançant escriptura pública.
c)
Que designen com a representant de la UTE en aquest procés de licitació al/la senyor/a
................................................... amb DNI núm. ..............................
d)
Que la denominació de la UTE a constituir és ................................................................ ; i
el domicili per a les notificacions és .................................................................... núm.
telèfon .........................; núm. de fax ................................; adreça de correu electrònic
(@) ................................................................
I com a prova de conformitat signen aquesta declaració,
(localitat i data)
(nom de l’empresa que es representa; signatura de cadascun dels representants de les
diferents empreses i segell de les empreses)

ANNEX V
PART DEL CONTRACTE A SUBCONTRACTAR
-En/Na.................................................................................., amb DNI núm............................. ,
amb domicili a efectes de notificació a ............................................, carrer ................................,
núm. ..........., en nom propi (o en representació de) ............................................................, en el
procediment obert per la contractació ...................
-Declaro que l’empresa licitadora a la qual represento, ha previst en la seva oferta que
procedirà a subcontractar parcialment l’objecte del contracte. Al respecte, i als efectes previstos
en la Llei de Contractes del Sector Públic, l’empresa comunicarà de forma anticipada a la
Mancomunitat, els subcontractes a realitzar, identificant al subcontractista i justificant
adequadament la seva aptitud per executar les prestacions, per tal que la Mancomunitat
prengui en consideració aquesta comunicació.
-Als efectes previstos al plec de clàusules administratives particulars i l’article 215 de la Llei de
Contractes del Sector Públic, declaro que en l’execució de l’esmentat contracte, no se superarà
el percentatge de subcontractació establert en el present plec de clàusules administratives
particulars.
Nom de l’empresa que
subcontractarà i CIF

Part de l’objecte
portarà a terme

que

% del preu del contracte
que percebrà.

-La suma total de la part subcontractada és de ..................%, deixant de subcontractar la resta
del contracte.
Signat
(Localitat i data)
(Nom , Càrrec)

ANNEX VI
MODEL D’AVAL
L’entitat..................................(raó social de l’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca),
NIF,................ amb domicili (als efectes de notificacions i requeriments al carrer/plaça/avinguda,
......................................................................... codi postal, ............ localitat ................................,
i en el seu nom (nom i cognoms dels apoderats) ............................................................., amb
poders suficients per obligar-la en aquest acte, segons resulta de la validació de poders que es
ressenya en la part inferior d’aquest document,
AVALA a:
(nom i cognoms o raó social de l’avalat) ................................................................,
NIF................................., en virtut del que disposa l’article 107 i 108 de la Llei de Contractes del
Sector Públic i el Plec de clàusules administratives particulars, s’imposa la constitució d’aquesta
garantia (provisional, definitiva, complementària o especial) per respondre de les obligacions
següents (detallar l’objecte del contracte o obligació assumida pel garantit), davant de la
Mancomunitat
Penedès
Garraf,
per
import
de .................................................................................. (en lletra i xifres).
L’entitat avaladora declara sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits previstos en
l’article 56.2 del Reglament General de Contractes de les Administracions Públiques. Aquest
aval s’atorga solidàriament respecte de l’obligat principal, amb renúncia expressa al benefici
d’exclusió i amb compromís de pagament al primer requeriment de la Caixa municipal de la
Mancomunitat Penedès Garraf, amb subjecció als termes previstos en la legislació de
contractes del sector públic, en les seves normes de desenvolupament i en la normativa
reguladora de la caixa general de depòsits.
El present aval estarà en vigor fins que la Mancomunitat Penedès Garraf autoritzi la seva
cancel·lació o devolució, d’acord amb allò que estableix la Llei de Contractes del Sector Públic i
legislació complementària.
Aquest Aval ha estat inscrit en aquesta mateixa data en el registre Especial d’Avals amb el
número .............
(Lloc i data)
(raó social de l’entitat)
(signatura dels apoderats)
VERIFICACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ PER L’ASSESSORIA JURÍDICA DE LA CAIXA
GENERAL DEPOSITS. O ADVOCACIA DE L’ESTAT
Província ........................................... Data ......................... núm. o Codi ...................

ANNEX VII
DOCUMENTACIÓ CONFIDENCIAL
El/La............ Sr/a ………… amb número de DNI ................. actuant en nom propi / en
representació de ...................
amb CIF ............. de la qual actua en qualitat de
(administrador únic, solidari o mancomunat o apoderat solidari o mancomunat), DECLARA
QUE els següents documents són confidencials:
-

Lloc i data
Signatura del/de la declarant
Segell de l’empresa licitadora

ANNEX VIII
DECLARACIÓ ADSCRIPCIÓ MITJANS PERSONALS I MATERIALS
En/Na ................................................................. , amb DNI núm. ...................... , amb domicili a
efectes de notificació a .........................................................,carrer ......................................,
núm.
.............,
en
nom
propi,
o
en
representació
de ........................................................................................, amb domicili a efectes de notificació
a .........................................................., carrer ......................................, núm. ......................
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT que l’empresa que represento o, si és el cas,
l’empresari declarant, adscriu a l’execució del contracte els següents mitjans materials i/o
personals:
Mitjans personals
(...)
La persona responsable del servei serà el Sr./a.....

Mitjans materials, indicant maquinària, material i equip tècnic que són els següents:
I per a què consti signo aquesta declaració responsable.
(lloc i data)
Signatura del declarant

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES
CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT DE MEDICAMENTS I ALTRES PRODUCTES
VETERINARIS PER AL CAAD DE LA MANCOMUNITAT PENEDÈS-GARRAF

1.- Objecte:
És objecte d’aquest document la regulació de les condicions tècniques per a la contractació del
subministrament de medicaments i altres productes veterinaris per al CAAD de la
Mancomunitat Penedès-Garraf (d’ara endavant CAAD), situat al Camí de la Pedrera s/n, C.P.
08720, Vilafranca del Penedès (Barcelona), a preus unitaris, d’acord amb les condicions
establertes en els plecs que en regeixen la contractació. En aquest plec es descriuen els
productes a subministrar i s’hi fa constar una estimació anual de consum. Són a càrrec de
l’empresa contractista les despeses i impostos derivats de la contractació (tret de l’IVA), segons
les disposicions vigents mentre duri el contracte, de la manera i quantia que aquestes
assenyalin. Així mateix, són a càrrec de l’empresa contractista totes les despeses que es
puguin originar amb motiu del transport fins al lloc de lliurament.
El subministrament es realitzarà a l’àmbit i amb l’abast que s’indiquen, per tal de garantir el
nivell de la prestació, la continuïtat del subministrament i del funcionament dels equipaments i
llur durabilitat, incloent el servei de manteniment en el lot/s que sigui necessari, segons
normativa vigent, així com tota la infraestructura tècnica per poder realitzar el subministrament
en condicions amb total seguretat. Aquest subministrament es pagarà per consum real
realitzat i no per quota mensual fixa.
Les empreses licitadores han d’acreditar que disposen de les corresponents autoritzacions de
l’Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris com laboratori farmacèutic i
especialitat, així com dels codis nacionals de producte respectius.
2.- Presentació:
Descripció de l’activitat
El CAAD Penedès té entre les seves competències la gestió dels animals de companyia del
municipi tal i com expressa el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de protecció dels animals.
El CAAD Penedès rescata de la via pública i custòdia els animals perduts o abandonats fins
que es retornen als propietaris o es cedeixen en adopció si no són reclamats durant el termini
de 20 dies. Aquests animals s’han de mantenir amb un bon estatus sanitari, de benestar animal
i tracte humanitari durant la seva estada al centre, tal com preveu la llei de protecció dels
animals. A més, els animals han de ser desparasitats, vacunats i esterilitzats d’acord amb el
que preveu l’article 18 per garantir-ne unes condicions sanitàries correctes.
Així, segons tot l’exposat, és necessària la contractació d’un subministrament de medicaments i
altres productes veterinaris per garantir els tractaments establerts per normativa vigent.
3.- Contingut mínim:
El contingut del present plec es considera de caràcter mínim, de manera que el licitador podrà
millorar i/o adequar-lo als objectius i continguts plantejats a millors o majors expectatives,
sempre que a judici de l’òrgan de contractació, aquests millorin de manera substancial els
objectius inicialment plantejats.

4.- Enumeració dels lots de subministrament a contractar:
4.1.- LOT 1: SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES VETERINARIS.
4.2.- LOT 2: SUBMINISTRAMENT D’EQUIPAMENT VETERINARI.
4.3.- LOT 3: SERVEI D’ANÀLISIS CLÍNICS I LABORATORIALS VETERINARIS.
4.4.- LOT 4: SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES FARMACÈUTICS.
4.5.- LOT 5: SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES FARMACÈUTICS DE FORMULACIÓ
MAGISTRAL.
4.6.- LOT 6: SUBMINISTRAMENT DE SUTURES QUIRÚRGIQUES VETERINÀRIES.
4.7.- LOT 7: SUBMINISTRAMENT DE GASOS MEDICINALS.
4.8.- LOT 8: SUBMINISTRAMENT DE CARTILLES SANITÀRIES VETERINÀRIES.
4.9.- LOT 9: SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE PERRUQUERIA CANINA I FELINA.
4.10.- LOT 10: SERVEI DE LA GESTIÓ DE RESIDUS SANITARIS.

5.- Descripció general i característiques tècniques dels lots de subministrament a
contractar:
5.1.- LOT 1: SUBMINSITRAMENT DE PRODUCTES VETERINARIS:
L’adjudicatari s’encarregarà de subministrar productes veterinaris al CAAD.
El detall de consum orientatiu de productes a subministrar i el preu màxim unitari per
cadascun d’ells és el següent:
PRODUCTES VETERINARIS (*)

PREU
UNITATS MÀXIM
aprox.
BASE
UNITARI

EQUIP- INFUSOMAT
GOTER BOMBA

10

ESTANDAR

PRO-ENTERIC TRIPLEX 30 ML

1

MICROXIP SLIM 1.6 x 10.9 mm 10
2
Unitats
MICROXIP
URANOLIFECHIP
55
PETITE 10un

3,21 €
14,39 €
41,01 €
38,50 €

SUERO GLUCOSAT 40 % 500 ML

1

3,52 €

SUERO LACTAT RINGER 500 ML

30

2,10 €

SUERO FISIOLÒGIC 500 ML

10

2,01 €

SUERO FISIOLÒGIC 250 ML

6

1,58 €

PROPOFOL LIPURO 1% 50 ML

10

15,73 €

SUERO STEROVET 500 ML

22

2,59 €

12

55,10 €

19

2,66 €

30

2,66 €

27

2,66 €

34

3,65 €

13

55,10 €

6

15,34 €

19

34,00 €

3

34,00 €

12

15,34 €

3

81,44 €

VASOVET 22 G 0,9 X 25 MM AZUL
50 u
AGULLES BLAVES 0,6*25 23G 100
unitats
AGULLES TARONGES 0.5*16 25G
100 Unitats
AGULLES VERDES 0.8*25 21G 100
unitats
XERINGA BRAUN 2 ML. 100 U
INTROCAN W CERTO AMB ALETES
50 unitats
GUANTS LATEX VASCO BASIC 100
unitats
GUANTS
VASCO
CIRURGIA
POWDER nº 6,5 50 u.
GUANTS
VASCO
CIRURGIA
POWDER nº 7 50 unitats
GUANTS LATEX VASCO BASIC
mida S 100 unitats
STABIMED FRESH ampolla 5L

GASA ASKINA ESTERIL 10x10 cm
1
25 u.
GUANTS
VASCO
CIRURGIA
7
POWDERFREE Nº 7 50 u.

4,19 €
52,76 €

TOTAL
base

10% IVA TOTAL

32,1
0€

3,2
1€

14,3
9€

1,4
4€

82,0
2€

8,2
211,75
€

3,5
2€

0,3
5€

63,0
0€

6,3
0€

20,1
0€

2,0
1€

9,4
8€

0,9
5€

157,3
0€

15,7
3€

56,9
8€

5,7
0€

661,2
0€

66,1
2€

50,5
4€

5,0
5€

79,8
0€

7,9
8€

71,8
2€

7,1
8€

124,1
0€

12,4
1€

716,3
0€

71,6
3€

92,0
4€

9,2
0€

646,0
0€

64,6
0€

102,0
0€

10,2
0€

184,0
8€

18,4
1€

244,3
2€

24,4
3€

4,1
9€

0,4
2€

369,3
2€

36,9
3€

15,8
3€

0€

2.117,50 €

35,3
1€

90,2
2€
2.329,25
€
3,8
7€
69,3
0€
22,1
1€
10,4
3€
173,0
3€
62,6
8€
727,3
2€
55,5
9€
87,7
8€
79,0
0€
136,5
1€
787,9
3€
101,2
4€
710,6
0€
112,2
0€
202,4
9€
268,7
5€
4,6
1€
406,2
5€
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IPX02512
STABIMED
BOTELLA 1L

FRESH

5

24,61 €

FULLA BISTURI Nº 15 100 unitats

1

18,15 €

HISTOACRYL AZUL 0,5 ML

8

13,28 €

GASA ASKINA no estèril 10x10 8
2
capes 1250 unitats
XERINGA
1ML
BRAUN
17
TUBERCULINA 100 unitats

40,01 €
9,67 €

ATRAMAT PGC25 2/0 26mm

8

37,92 €

ATRAMAT PGC25 0 26mm

4

37,92 €

BUSTER CLASSIC OPAC 10 CM.

52

2,09 €

BUSTER CLASSIC OPAC 15 CM.

30

3,12 €

BUSTER CLASSIC OPAC 20 CM.

40

3,14 €

BUSTER CLASSIC OPAC 25 CM.

50

5,00 €

BUSTER CLASSIC OPAC 30 CM.

20

5,94 €

BUSTER CLASSIC OPAC 35 CM

4

COBERTA CIRURGIA ESTERIL 60 X
232
90
FULLA BISTURI Nº 22 BRAUN 100

5

COBERTA CIRURGIA ESTERIL 90 X
180
120
COBERTA CIRURGIA ESTERIL 45 X
360
60

10,72 €
1,05 €
18,15 €
1,36 €
0,89 €

METACAM 5 mg/ml INY 20 ML

5

61,78 €

CATOSAL 100 ML

2

13,03 €

BAYTRIL 5% 100 ML.

2

30,03 €

DRONTAL GATS ELIPSOIDE 96
3
comprimits

253,36 €

NICILAN 40/10 120 COMP.

4

47,69 €

MELOXIDYL GATO ORAL 0,5mg/ml
6
5ml

6,11 €

ITRAFUNGOL 52 ML

3

39,83 €

ISOFLO 250 ML

15

45,52 €

CONOFITE

108

16,92 €

DEXDOMITOR 0,5% 10ML

13

42,50 €

PROPOVET MULTIDOSIS- 5x20ml

4

38,65 €

GLUCANTIME 5x5ml

20

11,77 €

CANINE I/D 12kg

2

56,00 €

BUPRECARE INY. 0,3 mg/ml VIAL

9

14,50 €

123,0
5€

12,3
1€

18,1
5€

1,8
2€

106,2
4€

10,6

80,0

8,0

164,3

16,4

303,3

30,3

151,6

15,1

108,6

10,8

93,6

9,3

125,6

12,5

250,0

25,0

118,8

11,8

42,8

4,2

243,6

24,3

90,7

9,0

244,8

24,4

320,4

32,0

308,9

30,8

26,0

2,6

60,0

6,0

760,0

76,0

190,7

19,0

36,6

3,6

119,4
682,8
0€
1.827,36
€
552,5
0€
154,6
0€
235,4
0€
112,0
0€
130,5
0€

209,8
4€

7€

9€

836,0
9€

8€

6€

66,0
7€

1€

6€

28,6
7€

1€

8€

339,7
9€

1€

6€

352,4
4€

9€

6€

269,2
8€

4€

0€

99,8
3€

8€

0€

267,9
6€

8€

0€

47,1
7€

6€

5€

130,6
8€

9€

0€

275,0
0€

8€

8€

138,1
6€

0€

0€

102,9
6€

6€

0€

119,5
5€

6€

0€

166,8
5€

7€

0€

333,7
0€

7€

8€

180,8
3€

4€

8€

88,0
2€

4€

6€

116,8
6€

0€

9€

19,9
7€

2€

2€

135,3
6€

40,3
3€

11,9
5€
68,2
8€
182,74 €
55,2
5€
15,4
6€
23,5
4€
11,2
0€
13,0
5€

131,4
4€
751,0
8€
2.010,10
€
607,7
5€
170,0
6€
258,9
4€
123,2
0€
143,5
5€
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CRISTALL
PORTA-OBJECTES
2
CANTELLS 50 unitats

4,12 €

ALCOHOL SANITARI 96º 1 litre

6,50 €

30

ESPARADRAP roba "OMNIPLAST"
12
50 MM X 5 M
CRISTALL
CUBRE
OBJECTES
2
20x20mm 200 unitats
EQUIP DIFF-QUICK 250 cc complet

1

DRENATGE
TUBULAR
DE
12
PENROSE 13 mm estèril
EMPAPADOR MOLINEA NORMAL
32
60 X 60 4 X 30 U
SONDA GAT 1X130 MM FIADOR

1,63 €
3,33 €
39,80 €
1,55 €
33,06 €

1

4,32 €

EMPAPADOR ABSORBENT 60x90 4
8
x 30 unitats

45,27 €

IMIZOL 10 ML

27,75 €

2

CANINE / FELINE A/D 156 GM 24
20
unitats

48,95 €

PANACUR 500 10 COMP.

22

14,01 €

ZIAPAM 5 mg/ml 2 ml

8

IMALGENE 100 mg/ml 10 ML

33

ANTIHISMANIA 300 mg/ml 10 x 5
81
ML
XERINGA INJEKT 2COSSOS- S/A
1
10ml 100un
NEXGARD GOSSOS 15-30 KG 3
2
comprimits
EURICAN DAPPI-Lmulti 10 DS

12

CONVENIA 80 MG/ML 4 ML

4

DEXDOMITOR 0,5% 10 ML

21

7,95 €
21,00 €
25,57 €
6,50 €
30,35 €
61,39 €
110,21 €
37,27 €

STRONGHOLD 240 P (20.1 a 40 kg)
2
3 pipetes

32,40 €

REVERTOR 10 ML

2

60,44 €

SYNULOX RTU 100 ML.

16

49,50 €

VERSIFEL CVR 25 DS

19

80,51 €

STRONGHOLD 240 P (20.1 a 40 kg)
24
6 pipetes

57,18 €

BENZATARD 100 ML.

4

10,33 €

DEPO MODERIN 5 ML.

2

11,06 €

CANIGEN DHPPi/L 10 ds (CANIGEN
41
7)

41,37 €

NOBIVAC CACHORROS 2B 5 DS

6

23,18 €

VIRBAMINTHE 25 ML

18

15,47 €

ZOLETIL 50

11

30,39 €

8,2
4€

0,8
2€

195,0
0€

19,5
0€

19,5
6€

1,9

6,6

0,6

39,8
18,6
0€
1.057,92
€
4,3
2€
362,1
6€
55,5
0€
979,0
0€
308,2
2€
63,6
0€
693,0
0€
2.071,17
€
6,5
0€
60,7
0€
736,6
8€
440,8
4€
782,6
7€
64,8
0€
120,8
8€
792,0
0€
1.529,69
€
1.372,32
€
41,3
2€
22,1
2€
1.696,17
€
139,0
8€
278,4
6€
334,2

21,5
2€

7€

0€

214,5
0€

6€

6€

9,0
6€

7,3
3€

3,9
8€

43,7
8€

1,8
6€
105,79 €
0,4
3€
36,2
2€
5,5
5€
97,9
0€
30,8
2€
6,3
6€
69,3
0€
207,12 €
0,6
5€
6,0
7€
73,6
7€
44,0
8€
78,2
7€
6,4
8€
12,0
9€
79,2
0€
152,97 €
137,23 €
4,1
3€
2,2
1€
169,62 €
13,9
1€
27,8
5€
33,4

20,4
6€
1.163,71
€
4,7
5€
398,3
8€
61,0
5€
1.076,90
€
339,0
4€
69,9
6€
762,3
0€
2.278,29
€
7,1
5€
66,7
7€
810,3
5€
484,9
2€
860,9
4€
71,2
8€
132,9
7€
871,2
0€
1.682,66
€
1.509,55
€
45,4
5€
24,3
3€
1.865,79
€
152,9
9€
306,3
1€
367,7
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ZOLETIL 100

78

54,79 €

RABIGEN 10 DS.

44

12,94 €

NUTRI PLUS GEL 120 G

3

11,18 €

EASOTIC 10 ML

5

16,13 €

EFFIPRO SPRAY 250 ML

6

21,43 €

EFFIPRO SPRAY 500 ML

38

35,23 €

ENROX SABOR 150 MG 100 COMP 1
INFLACAM 5 MG/ML sol injectable
10
20 ml
TEST SPEED DUO FELV-FIV 20
12
TEST
TEST SPEED LEISH K 20 TEST

10

165,45 €
36,10 €
294,32 €
156,16 €

TEST SPEED PARVO FILTER CAP
7
5

58,86 €

SEBOMILD 200 ML

1

13,83 €

CLEARIUM 31.2 mg/ml XAMPÚ 200

5

15,95 €

HPMP K1-DOG KIDNEY SUPPORT
7
12
HPMP
G1-DOG
DIGESTIVE
9
SUPPORT 12 kg
HPMG
G1-CAT
DIGESTIVE
21
SUPPORT 3 kg

45,10 €
45,10 €
21,50 €

HPMG K1-CAT KIDNEY SUPPORT 3 5

19,83 €

ENDOGARD
100cp

2

69,90 €

OXISPEED 60 COMP.

6

12,50 €

FELIGEN CRP 10 dosis

9

30,35 €

HEPATOSIL 200/20 30 COMP

5

25,33 €

NUTRIBOUND GATO 3x150ml

8

14,65 €

URANOTEST ECONOMY
LEISHMANIA 30 TEST

5

150,00 €

URANOTEST EHRLICHIA 10 -TEST

1

57,60 €

URANOTEST FeLV-FIV 30 TEST

5

250,00 €

ECTODEX emulsió tòpica- 50ml

6

22,53 €

CANITENOL PLUS 100cp

2

66,16 €

VIRKON-S 2,5kg

2

75,38 €

SABOR

PERRO-

PACK-

TRANSPORTIN DE GAT GULLIVER
10
1-AZ/MAR 48x32x31cm

11,50 €

ANESVET 100ml injectable

11,42 €

1

9€
4.273,62
€
569,3
6€
33,5
4€
80,6
5€
128,5
8€
1.338,74
€
165,4
5€
361,0
0€
3.531,84
€
1.561,60
€
412,0
2€
13,8
3€
79,7
5€
315,7
0€
405,9
0€
451,5
0€
99,1
5€
139,8
0€
75,0
0€
273,1
5€
126,6
5€
117,2
0€
750,0
0€
57,6
0€
1.250,00
€
135,1
8€
132,3
2€
150,7
6€
115,0
0€
11,4
2€

3€
427,36 €
56,9
4€
3,3
5€
8,0
7€
12,8
6€
133,87 €
16,5
5€
36,1
0€
353,18 €
156,16 €
41,2
0€
1,3
8€
7,9
8€
31,5
7€
40,5
9€
45,1
5€
9,9
2€
13,9
8€
7,5
0€
27,3
2€
12,6
7€
11,7
2€
75,0
0€
5,7
6€
125,00 €
13,5
2€
13,2
3€
15,0
8€
11,5
0€
1,1
4€

2€
4.700,98
€
626,3
0€
36,8
9€
88,7
2€
141,4
4€
1.472,61
€
182,0
0€
397,1
0€
3.885,02
€
1.717,76
€
453,2
2€
15,2
1€
87,7
3€
347,2
7€
446,4
9€
496,6
5€
109,0
7€
153,7
8€
82,5
0€
300,4
7€
139,3
2€
128,9
2€
825,0
0€
63,3
6€
1.375,00
€
148,7
0€
145,5
5€
165,8
4€
126,5
0€
12,5
6€
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Catàleg d'altres medicaments
productes veterinaris (**)

o

2.000,00
€

200,00 €

2.200,00
€

47.142,8 4.714,29
51.857,1
5€
€
4€

TOTAL

(*) Es relaciona tot un seguit de marques de productes veterinaris a subministrar,
essent igualment vàlids els seus equivalents.
(**)Disposar d’un catàleg d’altres productes veterinaris no previstos que puguin ser
necessaris per tal d’oferir l’atenció veterinària necessària segons legislació vigent dels
animals del CAAD.
Aquests productes, a priori, no es poden concretar en tipologia ni en quantitat per la
diversitat de patologies o necessitats existents, però per històrics de la seva necessitat
en ocasions anteriors, es demostra que són necessaris.
Atès que, en la medicina veterinària, hi ha molta casuística diferent i de pronòstic
variable segons l’individu a tractar, el mercat ofereix productes veterinaris que no són
tant habituals com els relacionats.
Per tal de disposar de l’oferta existent en cadascuna de les empreses licitadores,
aquestes hauran de presentar un catàleg on s’inclogui una relació de tots els
productes veterinaris que s’ofereixen al distribuïdor, amb indicació del preu de venda
al públic dels mateixos.
Al tractar-se d’un contracte amb preus unitaris i també, respecte dels productes
inclosos en el catàleg, no es pot determinar de manera exacta els productes que es
necessitaran, i, per tant, es fa constar que el contractant no resta obligat a exhaurir la
totalitat del pressupost.
-

-

-

Les comandes i el subministrament es realitzaran i es rebran al CAAD, Camí
de la Pedrera, s/núm. 08720 Vilafranca del Penedès. d’acord amb el centre
peticionari, en el lloc reservat a aquest efecte i en l’horari establert.
La comanda ha d’anar acompanyada d’albarà i còpia de la mateixa, com a
document acreditatiu del seu lliurament, on constarà obligatòriament: - número
de comanda - nom de la persona responsable de la comanda. - descripció i
quantitat dels productes lliurats.
El termini d’entrega dels productes no ha de superar les 72 hores en cap cas i
l’empresa ha de disposar d’unes existències mínimes de productes per garantir
una adequada continuïtat de l’abastiment o d’equivalents per cobrir els
requeriments veterinaris dels animals del CAAD, excepte en el cas de
medicaments que es trobin amb ruptura d’estoc.
Dins del preu del productes s’inclouen la manipulació i el transport.
Durant el període de vigència del contracte no hi haurà revisió de preus.
Les característiques tècniques mínimes del productes són les que exigeix la
Farmacopea Espanyola i/o Europea. L’adjudicatari està obligat a adaptar-se en
tot moment a la legislació vigent durant la durada del contracte, referida a
qualitat, la logística, les normatives, responsabilitats, etc... dels productes
subministrats.

5.2.- LOT 2: SUBMINISTRAMENT DEQUIPAMENT VETERINARI.
Aquest lot queda representat per la demanda d’altres productes veterinaris que no són
medicaments com:
-

Collars i arnesos.
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-

Morrions de diferents mides (Standard i els de marca Baskerville o
equivalents).
- Instrumental quirúrgic veterinari.
- Mobiliari i aparell de diagnòstic veterinari.
- Aparells de captura i maneig d’animals ensalvatgits.
- Altres productes d’equipament veterinari d’un catàleg que l’adjudicatari ha de
subministrar per poder garantir el maneig i benestar dels animals residents del
CAAD.
El detall de consum orientatiu de productes a subministrar i el preu màxim unitari per
cadascun d’ells és el següent:
EQUIPAMENT
(*)

PREU MÀXIM
VETERINARI UNITATS
BASE
aprox.
UNITARI
BASKERVILLE
4
8,22 €

MORRIONS
MIDA 1
MORRIONS
BASKERVILLE
MIDA 2
MORRIONS
BASKERVILLE
MIDA 3
MORRIONS
BASKERVILLE
MIDA 4
MORRIONS
BASKERVILLE
MIDA 5
MORRIONS
BASKERVILLE
MIDA 6
PORTA-AGULLES
CRILEWOOD TUNGSTÈ 15
CM
GÀBIA INMOBILITZACIÓ DE
GATS
Catàleg d'altres equipaments
veterinaris (**)
TOTAL

TOTAL
base

21% IVA

TOTAL

32,89 €

6,91 €

39,80 €

9€

35,99 €

7,56 €

43,55 €

9,99 €

39,94 €

8,39 €

48,33 €

4

11.06 €

44,25 €

9,29 €

53,54 €

4

12,12 €

48,49 €

10,18 €

58,67 €

4

13,32 €

53,29 €

11,19 €

64,48 €

2

71,87 €

215,60 €

45,28 €

260,88 €

1

150,74 €

150,74 €

31,65 €

182,39 €

600 €

126 €

726 €

4
4

1.221,19€ 256,45 €

1.477,64 €

(*) Es relaciona tot un seguit de marques de productes veterinaris a subministrar,
essent igualment vàlids els seus equivalents.
(**)Disposar d’un catàleg d’altres productes veterinaris no previstos que puguin ser
necessaris per tal d’oferir l’atenció veterinària necessària segons legislació vigent dels
animals del CAAD.
Aquests productes, a priori, no es poden concretar en tipologia ni en quantitat per la
diversitat de patologies o necessitats existents, però per històrics de la seva necessitat
en ocasions anteriors, es demostra que són necessaris.
Per tal de disposar de l’oferta existent en cadascuna de les empreses licitadores,
aquestes hauran de presentar un catàleg on s’inclogui una relació de tots els
productes d’equipament veterinari que s’ofereixen al distribuïdor, amb indicació del
preu de venda al públic dels mateixos.
Al tractar-se d’un contracte amb preus unitaris i també, respecte dels productes
inclosos en el catàleg, no es pot determinar de manera exacta els productes que es
necessitaran, i, per tant, es fa constar que el contractant no resta obligat a exhaurir la
totalitat del pressupost.
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-

-

-

-

Les comandes i el subministrament es realitzaran i es rebran al CAAD, Camí
de la Pedrera, s/núm. 08720 Vilafranca del Penedès. d’acord amb el centre
peticionari, en el lloc reservat a aquest efecte i en l’horari establert.
La comanda ha d’anar acompanyada d’albarà i còpia de la mateixa, com a
document acreditatiu del seu lliurament, on constarà obligatòriament: - número
de comanda - nom de la persona responsable de la comanda. - descripció i
quantitat dels productes lliurats.
El termini d’entrega dels productes no ha de superar les 72 hores en cap cas i
l’empresa ha de disposar d’unes existències mínimes de productes per garantir
una adequada continuïtat de l’abastiment o d’equivalents per cobrir els
requeriments veterinaris dels animals del CAAD, excepte en el cas de
productes que es trobin amb ruptura d’estoc.
Dins del preu del productes s’inclouen la manipulació i el transport.
Durant el període de vigència del contracte no hi haurà revisió de preus.
Les característiques tècniques mínimes del productes són les que exigeix la
Farmacopea Espanyola i/o Europea de productes zoo-sanitaris. L’adjudicatari
està obligat a adaptar-se en tot moment a la legislació vigent durant la durada
del contracte, referida a qualitat, la logística, les normatives, responsabilitats,
etc... dels productes subministrats.
Serà necessari disposar de gammes diferents d’instrumental quirúrgic, tant
altes com les més econòmiques del mercat.

5.3.- LOT 3: SERVEI D’ANÀLISIS CLÍNICS I LABORATORIALS VETERINARIS.
L’adjudicatari s’encarregarà de realitzar analítiques sanguínies i histopatològigues
veterinàries de mostres biològiques d’animals del CAAD.
El detall de consum orientatiu d’analítiques a realitzar i el preu màxim unitari per
cadascun d’elles és el següent:
ANÀLISIS VETERINARIS
SEROLOGIA ANAPLASMA
BIOPSIA
BIOQUÍMIQUES
CITOLOGIES
CORTISOL SANGUINI
CULTIU BILATERAL
CULTIU MICOLÒGIC
SEROLOGIA DIROFILARIA
SEROLOGIA EHRLICHIA
ESTUDI
BÀSIC
LÍQUID
BIOLÒGIC
SEROLOGIA Fcov-PIF
SEROLOGIA FeLV
NIVELLS
FENOBARBITAL
SANGUINI
HEMOGRAMA
SEROLOGIA
LEISHMÀNIA
SOLA
SEROLOGIA
LEISHMÀNIA
AFEGIDA A PANELL

PREU MÀXIM
UNITATS
BASE
aprox.
UNITARI
60
7€

TOTAL
base

21% IVA

TOTAL

420 €

88,20 €

508,22 €

8
64
1
3
1
1
65
75

26,60 €
2,14 €
16,15 €
14 €
15 €
12 €
7€
10 €

212,8 €
136,96 €
16,15 €
42 €
15 €
12 €
455 €
750 €

44,69 €
28,76 €
3,39 €
8,82 €
3,15 €
2,52 €
95,55 €
157,5 €

257,49 €
165,72 €
19,54 €
50,82 €
18,15 €
14,52 €
550,55 €
907,5 €

1

24,70 €

24,7 €

5,19 €

29,89 €

4
5

17,10 €
17,10 €

68,4 €
85,5 €

14,36 €
17,95 €

82,76 €
103,45 €

2

21,85 €

43,7 €

9,18 €

52,88 €

13

4,75 €

61,75 €

12,97 €

74,72 €

48

15 €

720 €

151,2 €

871,2 €

83

7€

581 €

122,01 €

703,01 €
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SEROLOGIA BROM IGG+IGM
PCR BROM
ANALÍTICA COMPLERTA (*)
ANALÍTICA
AMB
POCA
MOSTRA (2*)
PANELL RUTINARI CAAD (3*)
PROTEINOGRAMA
PANELL RENAL BÀSIC (4*)
SEROLOGIA RICKETTSIA
T4 + TSH
T4 AFEGIT A PANELL
TSH AFEGIT A PANELL
SEROLOGIA
TOXOPLASMOSIS
TANSPORT
(inclòs
en
enviaments >35 euros)
Catàleg d'altres analítiques
veterinàries (5*)
TOTAL

1
1
1

27 €
42 €
35 €

27 €
42 €
35 €

5,67 €
8,82 €
7,35 €

32,67 €
50,82 €
42,35 €

2

18 €

36 €

7,56 €

46,56 €

100
1
5
7
1
1
1

21 €
6,50 €
15 €
12 €
23 €
12 €
13 €

2.100 €
6,50 €
75 €
84 €
23 €
12 €
13 €

441 €
1,36 €
15,75 €
17,64 €
4,83 €
2,52 €
2,73 €

2.541 €
7,86 €
90,75 €
101,64 €
27,83 €
14,53 €
15,73 €

1

17,10 €

17,10€

3,59 €

20,69 €

15

4€

60 €

12,6 €

72,6 €

100 €

21 €

121 €

6.276 €

1.317,86 € 7.596,45 €

*Analítica complerta inclou com a mínim: Hemograma + Proteïnograma + Ionograma +
àcids biliars, albúmina, ALT/GPT, amilasa, AST/GOT, bilirubina total, calci, colesterol,
colinesterasa, CK, creatinina, ALP/fosfatasa alcalina, fòsfor, fructosamina, GGT,
globulines totals, glucosa, ferro, LDH, lipasa, magnesi, proteïna total, triglicèrids, urea,
rati A:G
2*Analítica amb poca mostra inclou com a mínim: Hemograma + Proteïnograma +
albúmina, ALT/GPT, AST/GOT, colesterol, creatinina, ALP/fosfatasa alcalina, globulines
totals, glucosa, proteïna total, urea, rati A:G
3*Panell rutinari CAAD inclou com a mínim:
Hemograma, proteïnograma, albúmina, ALT/GPT, AST/GOT, ALP/fosfatasa alcalina,
bilirubina total, calci, colesterol, creatinina, fructosamina, globulines, glucosa, proteïnes
totals, rati albúmina/globulines, urea i els ions clor, sodi i potassi.
Infeccioses afegides al Pack Rutinari CAAD:
o Anaplasma: 7,00 €.
o Babesia: 7,00 €.
o Dirofilaria: 7,00 €.
o Ehrlichia: 10,00 €.
o Leishmània: 7,00 €.
o Ricketssia: 12,00 €.
4*Panell renal bàsic inclou com a mínim:
Hemograma, proteïnograma, creatinina, fòsfor, proteïnes totals i urea.
5*(**)Disposar d’un catàleg d’altres analítiques veterinàries no previstes que puguin ser
necessàries per tal d’oferir l’atenció veterinària necessària segons legislació vigent
dels animals del CAAD.
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Aquests productes, a priori, no es poden concretar en tipologia ni en quantitat per la
diversitat de patologies o necessitats existents, però per històrics de la seva necessitat
en ocasions anteriors, es demostra que són necessaris.
Per tal de disposar de l’oferta existent en cadascuna de les empreses licitadores,
aquestes hauran de presentar un catàleg on s’inclogui una relació de tots els anàlisis
clínics laboratorials veterinaris que s’ofereixen al distribuïdor, amb indicació del preu de
venda al públic dels mateixos.
Al tractar-se d’un contracte amb preus unitaris i també, respecte dels productes
inclosos en el catàleg, no es pot determinar de manera exacta els productes que es
necessitaran, i, per tant, es fa constar que el contractant no resta obligat a exhaurir la
totalitat del pressupost.
-

-

-

Les mostres a analitzar es recolliran al CAAD, Camí de la Pedrera, s/núm.
08720 Vilafranca del Penedès d’acord amb el centre peticionari, en el lloc
reservat a aquest efecte i en l’horari establert.
L’adjudicatari ha de lliurar un document físic o telemàtic que permeti fer la
petició de les analítiques de manera clara i senzilla, amb la descripció i
quantitat de les analítiques demanades.
El resultat de les analítiques s’enviaran telemàticament en 24 – 48 hores,
excepte altres proves com biòpsies, serologies o PCR que poden requerir més
temps.
El termini de recollida de les mostres a analitzar no ha de superar les 72 hores
en cap cas i l’empresa ha de garantir el subministrament de les analítiques amb
una adequada continuïtat de l’abastiment o d’equivalents per cobrir els
requeriments veterinaris dels animals del CAAD.
Les analítiques urgents s’han de tramitar abans de 24 hores.
Dins del preu del productes s’inclouen la manipulació i el transport.
Durant el període de vigència del contracte no hi haurà revisió de preus.
Les característiques tècniques mínimes del productes són les que exigeix la
Farmacopea Espanyola i/o Europea de productes zoo-sanitaris. L’adjudicatari
està obligat a adaptar-se en tot moment a la legislació vigent durant la durada
del contracte, referida a qualitat, la logística, les normatives, responsabilitats,
etc... dels productes subministrats.
L’adjudicatari ha de subministrar els fungibles necessaris per la presa de totes
les mostres a analitzar i el seu transport segur i eficaç sense cap cost afegit.
Haurà d’haver possibilitat de recollides urgents en menys de de 24 hores,
excepte caps de setmana i festius.

5.4.- LOT 4: SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES FARMACÈUTICS:
L’adjudicatari s’encarregarà de subministrar medicaments necessaris pel control
veterinari dels animals del CAAD que no puguin subministrar les empreses de
productes veterinaris.
El detall de consum orientatiu de productes a subministrar i el preu màxim unitari per
cadascun d’elles és el següent:
PREU MÀXIM
PRODUCTES UNITATS
BASE
FARMACÈUTICS (*)
aprox.
UNITARI
ESPONGES SABONOSES
20
2,35 €
MIDAZOLAM
vials
5
14,99 €
injectables 5mg/5 ml
MORFINA BRAUN injectable 15
3,01 €

TOTAL
base

4%

TOTAL

47 €

1,88 €

48,88 €

74,95 €

3,00 €

77,95 €

45,15 €

1,81 €

46,96 €
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10 mg/ml
COLIRI ANESTÈSIC DOBLE
COLIRI ATROPINA 0,5 %
COLIRI TROPICAMIDA
SUSPENSIÓ BRITAPEN
FURACIN ENVÀS 500 G
BLASTOESTIMULINA 150 G
ALOPURINOL 100 MG 500
comprimits
ALOPURINOL 300 MG 500
comprimits
URSOCHOL 150 MG
STESOLID 5 MG
DIPROGENTA POMADA 50
G
POSITÓN UNGÜENTO 60 G
LOMPER
SUSPENSIÓ
ORAL
VASELINA 32 G
MOVALIS 7,5 MG
DEPRAX 100 MG
FLUMIL 20 MG/ML
CIBACEN 5 MG
GABAPENTINA 300 MG
ROBAXIN
HODERNAL
Catàleg
d'altres
medicaments o productes
farmacèutics (**)
TOTAL

5
10
10
20
15
8

7,40 €
3,28 €
3,56 €
2,97 €
16,20 €
16,41 €

37 €
32,80 €
35,60 €
59,40 €
243 €
131,28 €

1,48 €
1,31 €
1,42 €
2,38 €
9,72 €
5,25 €

38,48 €
34,11 €
37,02 €
61,78 €
252,72 €
136,53 €

15

12,39 €

185,85 €

7,43 €

193,28 €

30

33,66 €

1.009,80 €

40,39 €

1.050,19 €

6
3

7,52 €
6,79 €

45,12 €
20,37 €

1,80 €
0,81 €

46,92 €
21,18 €

3

19,23 €

57,69 €

2,31 €

60 €

10

16 €

160 €

6,40 €

166,40 €

5

4,40 €

22 €

0,88 €

22,88 €

2
15
2
4
6
2
3
2

4,11 €
2,50 €
6,32 €
13,11 €
11,29 €
9,23 €
1,70 €
5,99 €

8,22 €
37,50 €
12,64 €
52,44 €
67,74 €
18,46 €
5,10 €
11,98 €

0,33 €
1,50 €
0,51 €
2,10 €
2,71 €
0,74 €
0,20 €
0,48 €

8,55 €
39,00 €
13,15 €
54,54 €
70,45 €
19,20 €
5,30 €
12,46 €

3.000 €

120 €

3.120 €

5.421,09 €

216,84 €

5.637,93 €

(*) Es relaciona tot un seguit de marques de productes veterinaris a subministrar,
essent igualment vàlids els seus equivalents.
(**)Disposar d’un catàleg d’altres productes farmacèutics no previstos que puguin ser
necessaris per tal d’oferir l’atenció veterinària necessària segons legislació vigent dels
animals del CAAD.
Aquests productes, a priori, no es poden concretar en tipologia ni en quantitat per la
diversitat de patologies o necessitats existents, però per històrics de la seva necessitat
en ocasions anteriors, es demostra que són necessaris.
Atès que, en la medicina veterinària, hi ha molta casuística diferent i de pronòstic
variable segons l’individu a tractar, el mercat ofereix productes farmacèutics que no
són tant habituals com els relacionats.
Per tal de disposar de l’oferta existent en cadascuna de les empreses licitadores,
aquestes hauran de presentar un catàleg on s’inclogui una relació de tots els
productes farmacèutics que s’ofereixen al distribuïdor, amb indicació del preu de
venda al públic dels mateixos.
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Al tractar-se d’un contracte amb preus unitaris i també, respecte dels productes
inclosos en el catàleg, no es pot determinar de manera exacta els productes que es
necessitaran, i, per tant, es fa constar que el contractant no resta obligat a exhaurir la
totalitat del pressupost.
-

-

-

-

-

Les comandes es realitzaran des del CAAD, Camí de la Pedrera, s/núm. 08720
Vilafranca del Penedès. d’acord amb el centre peticionari, de manera
telemàtica o telefònica i s’adjuntaran les pertinents receptes de medicaments
complimentades segons legislació vigent.
Un cop rebudes i preparades, es procedirà a l’avís telemàtic per la seva
recollida per part dels operaris del CAAD en l’horari establert.
La comanda ha d’anar acompanyada d’albarà i còpia de la mateixa, com a
document acreditatiu del seu lliurament, on constarà obligatòriament: - número
de comanda - nom de la persona responsable de la comanda. - descripció i
quantitat dels productes lliurats.
El termini d’entrega dels productes no ha de superar les 72 hores en cap cas i
l’empresa ha de disposar d’unes existències mínimes de productes per garantir
una adequada continuïtat de l’abastiment o d’equivalents per cobrir els
requeriments veterinaris dels animals del CAAD, excepte en el cas de
medicaments que es trobin amb ruptura d’estoc.
Dins del preu del productes s’inclouen l’embalatge de la comanda.
Durant el període de vigència del contracte no hi haurà revisió de preus.
Les característiques tècniques mínimes del productes són les que exigeix la
Farmacopea Espanyola i/o Europea. L’adjudicatari està obligat a adaptar-se en
tot moment a la legislació vigent durant la durada del contracte, referida a
qualitat, la logística, les normatives, responsabilitats, etc... dels productes
subministrats.
La farmàcia portarà a terme el registre d’aquesta com a dipòsit de
medicaments del CAAD tal i com exigeix el RD 1132/1995 que regula els
medicaments veterinaris.

5.5.- LOT 5: SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES FARMACÈUTICS DE
FORMULACIÓ MAGISTRAL:
L’adjudicatari s’encarregarà de subministrar medicaments de formulació magistral
necessaris pel control veterinari dels animals del CAAD.
El detall de consum orientatiu de productes a subministrar i el preu màxim unitari per
cadascun d’elles és el següent:
PRODUCTES FARMACÈUTICS
MILTEFOSINA 20 MG
MILTEFOSINA 40 MG
MILTEFOSINA 60 MG
L-LISINA HCl 400 MG
GRISEOFULVINA 125 MG
FLUOXETINA HCl 25 MG
CLINDAMICINA HCl 600 MG
CICLOSPORINA
A
COLIRI
5MG/ML

PREU MÀXIM
UNITATS
BASE
aprox.
UNITARI
100
1,00 €

TOTAL
base

10 %

TOTAL

100,00 €

10,00 €

110,00 €

100
200
100
100
50
200

1,40 €
1,80 €
0,31 €
0,17 €
0,40 €
0,72 €

140,00 €
360,00 €
31,00 €
17,00 €
20,00 €
144,00 €

14,00 €
36,00 €
3,10 €
1,70 €
2,00 €
14,40 €

154,00 €
396,00 €
34,10 €
18,70 €
22,00 €
158,40 €

8

9,45 €

75,60 €

7,56 €

83,16 €
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Catàleg d'altres medicaments
farmacèutics
de
formulació
magistral (*)

50,00 €

5,00 €

55,00 €

TOTAL

938,00 €

94,00 €

1.031,00
€

(*)Disposar d’un catàleg d’altres productes farmacèutics de formulació magistral no
previstos que puguin ser necessaris per tal d’oferir l’atenció veterinària necessària
segons legislació vigent dels animals del CAAD.
Aquests productes, a priori, no es poden concretar en tipologia ni en quantitat per la
diversitat de patologies o necessitats existents, però per històrics de la seva necessitat
en ocasions anteriors, es demostra que són necessaris.
Atès que, en la medicina veterinària, hi ha molta casuística diferent i de pronòstic
variable segons l’individu a tractar, el mercat ofereix productes farmacèutics que no
són tant habituals com els relacionats.
Per tal de disposar de l’oferta existent en cadascuna de les empreses licitadores,
aquestes hauran de presentar un catàleg on s’inclogui una relació de tots els
productes farmacèutics de formulació magistral que s’ofereixen al distribuïdor, amb
indicació del preu de venda al públic dels mateixos.
Al tractar-se d’un contracte amb preus unitaris i també, respecte dels productes
inclosos en el catàleg, no es pot determinar de manera exacta els productes que es
necessitaran, i, per tant, es fa constar que el contractant no resta obligat a exhaurir la
totalitat del pressupost.
-

-

-

-

Les comandes es realitzaran i es rebran al CAAD, Camí de la Pedrera, s/núm.
08720 Vilafranca del Penedès d’acord amb el centre peticionari, de manera
telemàtica o telefònica. S’enviaran per correu postal les receptes originals
complimentades pel veterinari segons legislació vigent.
Un cop rebudes i preparades, es procedirà a l’enviament de la comanda al
CAAD en l’horari establert.
La comanda ha d’anar acompanyada d’albarà i còpia de la mateixa, com a
document acreditatiu del seu lliurament, on constarà obligatòriament: - número
de comanda - nom de la persona responsable de la comanda. - descripció i
quantitat dels productes lliurats.
El termini d’entrega dels productes no ha de superar els 15 dies a comptar des
de l’enviament de la comanda i l’empresa ha de disposar d’unes existències
mínimes de productes per garantir una adequada continuïtat de l’abastiment o
d’equivalents per cobrir els requeriments veterinaris dels animals del CAAD,
excepte en el cas de medicaments o excipients que es trobin amb ruptura
d’estoc que no permetin l’elaboració de la fórmula magistral.
Dins del preu del productes s’inclouen l’embalatge i enviament de la comanda.
Durant el període de vigència del contracte no hi haurà revisió de preus.
Les característiques tècniques mínimes del productes són les que exigeix la
Farmacopea Espanyola i/o Europea i el RD 1132/1995 que regula els
medicaments veterinaris i fórmules magistrals. L’adjudicatari està obligat a
adaptar-se en tot moment a la legislació vigent durant la durada del contracte,
referida a qualitat, la logística, les normatives, responsabilitats, etc... dels
productes subministrats.
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5.6.- LOT 6: SUBMINISTRAMENT DE SUTURES QUIRÚRGIQUES VETERINÀRIES:
L’adjudicatari s’encarregarà de subministrar sutures quirúrgiques veterinàries que
permetin dur a terme les cirurgies rutinàries (esterilitzacions, sutura de ferides incises,
extraccions de tumors,..) que necessiten els animals del CAAD de manera segura i
efectiva.
El detall de consum orientatiu de sutures a subministrar i el preu màxim unitari per
cadascun d’elles és el següent:
SUTURES QUIRÚRGIQUES
POLIGLECAPRONA VIOLETA 2/0
0,70 TC-16 caixa de 36 unitats
POLIGLECAPRONA VIOLETA 0 0,70
TC-16 caixa de 36 unitats
POLIGLECAPRONA VIOLETA 1 0,90
PTC-24 caixa de 36 unitats
POLIGLECAPRONA VIOLETA 3/0
0,70 TC-16 caixa de 36 unitats
Catàleg d'altres sutures quirúrgiques
(*)
TOTAL

PREU MÀXIM
UNITATS
BASE
aprox.
UNITARI

TOTAL
base

10 %

TOTAL

25

89,28 €

2.232 €

223 €

2.455 €

10

88,28 €

883 €

88 €

971 €

5

89,28 €

446 €

45 €

491 €

3

89,28 €

268 €

27 €

295 €

100 €

10 €

110 €

3.929 €

393 €

4.322 €

(*)Disposar d’un catàleg d’altres sutures quirúrgiques no previstes que puguin ser
necessàries per tal d’oferir l’atenció veterinària necessària segons legislació vigent
dels animals del CAAD.
Aquests productes, a priori, no es poden concretar en tipologia ni en quantitat per la
diversitat de patologies o necessitats existents, però per històrics de la seva necessitat
en ocasions anteriors, es demostra que són necessaris.
Atès que, en la medicina veterinària, hi ha molta casuística diferent i de pronòstic
variable segons l’individu a tractar, el mercat ofereix sutures quirúrgiques que no són
tant habituals com els relacionats.
Per tal de disposar de l’oferta existent en cadascuna de les empreses licitadores,
aquestes hauran de presentar un catàleg on s’inclogui una relació de totes les sutures
quirúrgiques que s’ofereixen al distribuïdor, amb indicació del preu de venda al públic
dels mateixos.
Al tractar-se d’un contracte amb preus unitaris i també, respecte dels productes
inclosos en el catàleg, no es pot determinar de manera exacta els productes que es
necessitaran, i, per tant, es fa constar que el contractant no resta obligat a exhaurir la
totalitat del pressupost.
-

Les comandes es realitzaran i es rebran al CAAD, Camí de la Pedrera, s/núm.
08720 Vilafranca del Penedès d’acord amb el centre peticionari, de manera
telemàtica o telefònica.
Un cop rebudes i preparades, es procedirà a l’enviament de la comanda al
CAAD en l’horari establert.
La comanda ha d’anar acompanyada d’albarà i còpia de la mateixa, com a
document acreditatiu del seu lliurament, on constarà obligatòriament: - número
de comanda - nom de la persona responsable de la comanda. - descripció i
quantitat dels productes lliurats.
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-

-

-

El termini d’entrega dels productes no ha de superar els 7 dies a comptar des
de l’enviament de la comanda i l’empresa ha de disposar d’unes existències
mínimes de productes per garantir una adequada continuïtat de l’abastiment o
d’equivalents per cobrir els requeriments veterinaris dels animals del CAAD,
excepte en el cas de sutures que es trobin amb ruptura d’estoc.
Dins del preu del productes s’inclouen l’embalatge i enviament de la comanda.
Durant el període de vigència del contracte no hi haurà revisió de preus.
L’empresa guanyadora ha d’estar certificada sota els requisits de la norma
internacional UNE-EN ISO 13485:20018 en Sistemes de Gestió de la Qualitat
per Productes Sanitaris, i tots les seus productes han de complir la Directiva
93/42/CEE així com els estàndards de la Farmacopea Europea i Americana per
sutures Quirúrgiques Estèrils. També ha de complir amb els requisits de la
norma UNE-EN ISO 9001:2015 i la norma UNE-EN ISO 14001:2015 de
sistemes de gestió ambiental. I l’empresa ha de tenir més de 50 anys
d’antiguitat per garantir un servei de qualitat.
Les característiques tècniques mínimes del productes són les que exigeix la
Farmacopea Espanyola i/o Europea. L’adjudicatari està obligat a adaptar-se en
tot moment a la legislació vigent durant la durada del contracte, referida a
qualitat, la logística, les normatives, responsabilitats, etc... dels productes
subministrats.

5.7.- LOT 7: SUBMINISTRAMENT DE GASOS MEDICINALS:
L’adjudicatari s’encarregarà de subministrar oxigen medicinal a les instal·lacions del
CAAD, incloent el servei de manteniment de les ampolles segons normativa vigent,
així com tota la infraestructura tècnica per poder realitzar el subministrament en
condicions amb total seguretat.
Aquest subministrament es pagarà per consum real realitzat i no per quota mensual
fixa.
El detall de consum orientatiu de subministrament de gasos medicinals i dels costos
associats i el preu màxim unitari és el següent:
PRODUCTES

PREU MÀXIM
UNITATS
BASE
aprox.
UNITARI

ampolla d’oxigen medicinal
20
gas 4,3 m3
ADR per ampolla (transport
20
mercaderies perilloses)

TOTAL
base

98,15 €

1.963 €

2,80 €

56 €

Traçabilitat Medicinal

20

8,20 €

164 €

Ports de les ampolles

20

21,10 €

422 €

Contracte anual d’ampolles

1

95 €

95 €

TOTAL

2.700 €

IVA
(4%)
78,52 €
(21%)
11,76 €
(21%)
34,44 €
(21%)
88,62 €
(21%)
19,95 €
233,29 €

TOTAL
2.041,52 €
67,76 €
198,44 €
510,62 €
114,95 €
2.933,29 €

Al tractar-se d’un contracte amb preus unitaris i també, no es pot determinar de
manera exacta els productes que es necessitaran, i, per tant, es fa constar que el
contractant no resta obligat a exhaurir la totalitat del pressupost.
-

Les comandes es realitzaran de manera telemàtica o telefònica, segons
convingui.
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-

-

-

-

-

Un cop rebudes i preparades, es procedirà a l’enviament de la comanda al
CAAD en l’horari establert.
Les comandes es rebran al CAAD, Camí de la Pedrera, s/núm. 08720
Vilafranca del Penedès d’acord amb el centre peticionari, i es depositarà al
quiròfan del centre pel seu ús, tot enretirant les ampolles buides.
La comanda ha d’anar acompanyada d’albarà i còpia de la mateixa, com a
document acreditatiu del seu lliurament, on constarà obligatòriament: - número
de comanda - nom de la persona responsable de la comanda. - descripció i
quantitat dels productes lliurats.
El termini d’entrega dels productes no ha de superar els 3 dies a comptar des
de l’enviament de la comanda i l’empresa ha de disposar d’unes existències
mínimes de productes per garantir una adequada continuïtat de l’abastiment o
d’equivalents per cobrir els requeriments veterinaris dels animals del CAAD.
Durant el període de vigència del contracte no hi haurà revisió de preus.
Els gasos medicinals objecte del present contracte han de complir la normativa
que resulti a cada moment vigent, i de forma específica la Llei 29/2006, de 26
de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris i el
Reial Decret 1345/2007, de 11 d’octubre, pel qual es regula el procediment
d’autorització, registre i condicions de dispensació de medicaments fabricats
industrialment.
Les empreses licitadores han d’acreditar que disposen de les corresponents
autoritzacions de l’Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris,
així com dels codis nacionals de producte respectius, tenint en compte que els
gasos medicinals que continguin el mateix component amb qualitats ajustades
a “farmacopees” diferents, seran considerats productes sanitaris a l’efecte de la
seva comercialització.
Igualment, justificaran que disposen d’un Sistema de Traçabilitat d’enregistrar
tots els moviments dels productes medicinals.
Per al subministrament, l’adjudicatari transportarà al seu càrrec i risc el gas,
complint la normativa vigent.
Així mateix, seran a compte de l’adjudicatari les possibles sancions en què
pugui incórrer per l’incompliment de les nomes legals vigents.
En el cas que els productes oferts precisin pel seu ús i administració accessoris
i/o complements específics, les empreses licitadores hauran d’especificar-ho en
la seva oferta.
Dins del preu dels productes s’inclouen la manipulació, el transport, servei de
càrrega, la conservació i el lloguer dels recipients, així com els calibratges
necessaris.
L’adjudicatari es compromet a l’assessorament tècnic-legal permanent, en
referència al subministrament i als equips que intervenen en el mateix.

5.8.- LOT 8: SUBMINISTRAMENT DE CARTILLES SANITÀRIES VETERINÀRIES:
L’adjudicatari s’encarregarà de subministrar cartilles sanitàries veterinàries al CAAD.
El detall de consum orientatiu de productes a subministrar i el preu màxim unitari per
cadascun d’ells és el següent:
PRODUCTE
CARTILLA SANITÀRIA
TOTAL

PREU MÀXIM
UNITATS
BASE
aprox.
UNITARI
1.300
1,00 €

TOTAL
base

IVA 21 %

TOTAL

1.300 €

273 €

1.573 €

1.300 €

273 €

1.573 €
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Al tractar-se d’un contracte amb preus unitaris el contractant no resta obligat a exhaurir
la totalitat del pressupost.
-

-

-

-

Les comandes i el subministrament es realitzaran i es rebran al CAAD, Camí
de la Pedrera, s/núm. 08720 Vilafranca del Penedès. d’acord amb el centre
peticionari, en el lloc reservat a aquest efecte i en l’horari establert.
La comanda ha d’anar acompanyada d’albarà i còpia de la mateixa, com a
document acreditatiu del seu lliurament, on constarà obligatòriament: - número
de comanda - nom de la persona responsable de la comanda. - descripció i
quantitat dels productes lliurats.
El termini d’entrega dels productes no ha de superar els 7 dies en cap cas i
l’empresa ha de disposar d’unes existències mínimes de productes per garantir
una adequada continuïtat de l’abastiment o d’equivalents per cobrir els
requeriments veterinaris dels animals del CAAD.
Dins del preu del productes s’inclouen la manipulació i el transport.
Durant el període de vigència del contracte no hi haurà revisió de preus.
Segons reconeix la Llei de Protecció Animal 2/2008 de 15 d’abril al seu article
4.2, els animals han de gaudir d’una atenció veterinària bàsica i un document
sanitari on enregistrar tots els controls sanitaris: la cartilla sanitària, essent
aquestes les característiques mínimes del producte exigides legalment.
L’adjudicatari està obligat a adaptar-se en tot moment a la legislació vigent
durant la durada del contracte, referida a qualitat, la logística, les normatives,
responsabilitats, etc... del producte subministrat.

5.9.- LOT 9: SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE PERRUQUERIA CANINA I
FELINA:
L’adjudicatari s’encarregarà de subministrar el material necessari pel bon estat del
pelatge dels animals residents del CAAD, així com el material que permeti el rasurat
previ a les intervencions quirúrgiques del CAAD, necessari per portar a terme una
tècnica quirúrgica asèptica.
El detall de consum orientatiu de productes a subministrar i el preu màxim unitari per
cadascun d’ells és el següent:
PRODUCTE

PREU MÀXIM
UNITATS
BASE
aprox.
UNITARI

Esmolat ganiveta OSTER S 80 40
9
0,25 mm (o similar)
Catàleg
d'altres
sutures
quirúrgiques (*)
TOTAL

7,42 €

TOTAL
base

IVA 21 %

TOTAL

66,78 €

14,02 €

80,80 €

80 €

16,80 €

96,80 €

30,82 €

177,60 €

(*)Disposar d’un catàleg d’altres productes de perruqueria canina i felina no previstos
que puguin ser necessaris per tal d’oferir l’atenció veterinària necessària segons
legislació vigent dels animals del CAAD.
Aquests productes, a priori, no es poden concretar en tipologia ni en quantitat per la
diversitat de patologies o necessitats existents, però per històrics de la seva necessitat
en ocasions anteriors, es demostra que són necessaris.
Per tal de disposar de l’oferta existent en cadascuna de les empreses licitadores,
aquestes hauran de presentar un catàleg on s’inclogui una relació de tots els
productes de perruqueria que s’ofereixen al distribuïdor, amb indicació del preu de
venda al públic dels mateixos.
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Al tractar-se d’un contracte amb preus unitaris el contractant no resta obligat a exhaurir
la totalitat del pressupost.
-

-

-

Les comandes i el subministrament es realitzaran i es rebran al CAAD, Camí
de la Pedrera, s/núm. 08720 Vilafranca del Penedès, d’acord amb el centre
peticionari, en el lloc reservat a aquest efecte i en l’horari establert.
La comanda ha d’anar acompanyada d’albarà i còpia de la mateixa, com a
document acreditatiu del seu lliurament, on constarà obligatòriament: - número
de comanda - nom de la persona responsable de la comanda. - descripció i
quantitat dels productes lliurats.
El termini d’entrega dels productes no ha de superar els 10 dies en cap cas i
l’empresa ha de disposar d’unes existències mínimes de productes per garantir
una adequada continuïtat de l’abastiment o d’equivalents per cobrir els
requeriments veterinaris dels animals del CAAD.
Dins del preu del productes s’inclouen la manipulació i el transport.
Durant el període de vigència del contracte no hi haurà revisió de preus.
Les característiques tècniques mínimes del productes són les que exigeix la
Farmacopea Espanyola i/o Europea de productes zoo-sanitaris.
L’adjudicatari està obligat a adaptar-se en tot moment a la legislació vigent
durant la durada del contracte, referida a qualitat, la logística, les normatives,
responsabilitats, etc... del producte subministrat.

5.10.- LOT 10: SERVEI DE LA GESTIÓ DE RESIDUS SANITARIS:
L’adjudicatari s’encarregarà de la recollida i gestió dels residus sanitaris de tipus III i IV,
que requereixen un tractament específic segons legislació vigent, per la seva
perillositat per les persones i el medi ambient. Aquests residus es generen al CAAD
derivats de l’atenció veterinària existent.
El detall de consum orientatiu del servei i el preu màxim unitari és el següent:
PRODUCTE

PREU MÀXIM
UNITATS
BASE
aprox.
UNITARI

TOTAL
base

Recollida i transport de residus

2

65,5 €

131 €

5,65 €

22,60 €

14,65 €

0€

19,15 €

76,69 €

Contenidors homologats residus
4
del grup III 10 L
Contenidors homologats residus
0
del grup III 30 L
Contenidors homologats residus
4
del grup III 60 L
TOTAL

230,20 €

10 % o 21
TOTAL
% IVA
(10
%)
144,10 €
13,10 €
(21%)
27,35 €
4,75 €
(21%)
0€
0,00 €
(21%)
92,96 €
16,09 €
33,93 €
264,13 €

Al tractar-se d’un contracte amb preus unitaris el contractant no resta obligat a exhaurir
la totalitat del pressupost.
-

L’empresa ha de complir la reglamentació específica de la Generalitat de
Catalunya, aplicable en matèria de recollida, transport, tractament i eliminació
dels residus sanitaris:
Decret 300/92 del 24 de Novembre sobre la gestió de residus sanitaris
Decret 71/94 del 22 de febrer sobre els procediments de gestió de residus
sanitaris
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-

-

-

-

Decret 27/99 del 9 de febrer sobre la gestió de residus sanitaris.
L’empresa ha d’estar autoritzada per l’Agència Catalana de Residus.
L’adjudicatari ha d’oferir la gestió íntegra dels residus sanitaris dels grups III i
IV, incloent la tramitació de la documentació específica, el subministrament dels
contenidors homologats adients a cadascun dels residus a gestionar,
etiquetatge segons normativa, recollida dels contenidors plens dels residus,
transport d’aquests en vehicles autoritzats per l’Agència Catalana de Residus,
lliurament a un gestor autoritzat i retorn de la documentació acreditativa (full de
seguiment) por comprovar la correcte gestió del residu.
L’adjudicatari realitzarà una recollida periòdica dels residus dos cops l’any,
separada uns 6 mesos. Aquesta es realitzarà al CAAD, Camí de la Pedrera,
s/núm. 08720 Vilafranca del Penedès, d’acord amb el centre peticionari, en el
lloc reservat a aquest efecte i en l’horari establert.
La recollida ha d’anar acompanyada d’albarà i còpia de la mateixa, com a
document acreditatiu del servei, on constarà obligatòriament: - número de
comanda - nom de la persona responsable de la comanda. - descripció del
servei prestat.
Durant el període de vigència del contracte no hi haurà revisió de preus.
L’adjudicatari està obligat a adaptar-se en tot moment a la legislació vigent
durant la durada del contracte, referida a qualitat, la logística, les normatives,
responsabilitats, etc... del servei prestat.

La cap del CAAD

Vist i plau
El secretari,

El president,

Vist i plau
la gerent,

D I L I G È N C I A: per a fer constar, d’acord amb el que s’estableix a l’article 219.2 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals i en base al punt novè aprovat per acord de l’Assemblea General de 27
d’abril de 2020 el qual aprova la INSTRUCCIÓ 1/2020 DE LA INTERVENCIÓ PER L’EXERCICI
DE LA FISCALITZACIÓ I INTERVENCIÓ LIMITADA PRÈVIA EN RÈGIM DE REQUISITS
BÀSICS DE DESPESES I OBLIGACIONS DE LA MANCOMUNITAT PENEDÈS-GARRAF, que
el present acte administratiu. (diligència inclosa al lateral del present document)
L’interventor acumulat,
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