DILIGÈNCIA: Per fer constar que
aquesta resolució ha quedat registrada
en el llibre de resolucions
corresponent amb el número i data
que s'indiquen: 201801002013
20/06/2018

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
X2018006357/RA012018001746
SERVEI: CONTRACTACIÓ

Atès l’expedient de contractació del servei Confecció i manteniment d'un cens genètic
dels gossos del municipi de Mollet del Vallès a través de l’ADN, exp. COSE/17023
(E0822017000053/X2017009640).
Atès el Decret d’alcaldia de 15 de gener de 2018, d’aprovació dels plecs de clàusules
administratives particulars i tècniques del contracte del servei de referència i
convocatòria
de
licitació,
mitjançant
procediment
obert
(RA012017004024/X2017009641).
Atesos els anuncis de licitació publicats següent:
Perfil del contractant
BOPB

17.1.2018
22.1.2018

Atesa l’acta de la Mesa de contractació de referència de data 7 de febrer de 2018,
d’obertura i qualificació dels sobres núm. 1 “documentació administrativa” i d’obertura
dels sobres núm. 2 “proposició corresponent als criteris avaluables de forma no
automàtica”, amb la concurrència i els acords següents:
-

segons el Full de registre de pliques emès per l’Oficina d’Atenció Ciutadana han
concorregut a la licitació les licitadores següents:
Ordre
presentació

1
2
-

Licitadora
Vetgenomics, SL
Biotech Business International, SL

Data entrada

Registre entrada

06.02.2018
07.02.2018

E2018002201
E2018002252

qualificar la documentació administrativa, amb el resultat següent:
La licitadora Vetgenomics, SL presenta incompleta la documentació referent a la
solvència tècnica, en concret:
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- aporta una declaració responsable que conté relació de dos treballs de similars
característiques, però d’import molt inferior al requerit i una referència genèrica d’altres
treballs per un import, també inferior a l’exigit, en el primer cas, amb aportació de
certificats de bona execució i el segon sense acreditar cap dels treballs mitjançant
certificat de bona execució.
- declara estar en fase de registrar-se en el registre sanitari amb la Generalitat de
Catalunya com a Centre sanitari de diagnòstic amb servei de laboratori de genètica,
estar en procés d’obtenir el certificat exigit en el PCAP corresponent a la norma UNE
EN ISO/TEC 17025:2005 i alternativament, declara disposar del certificat de la norma
ISO 9001:2015 i haver superat les exigències de le sproves International Dog SNP DNA
Typing Comparision Test de l’organització ISAG, sense aportar justificació al respecte.

La licitadora Biotech Business International, SL presenta incompleta la
documentació referent a la solvència tècnica, en concret:
- aporta relació de treballs de diferents anualitats i de característiques similars
corresponents a l’objecte del contracte, acompanyats de la formalització del
contracte, però no amb el certificat de bona execució exigit.
- no ha assenyalat en l’annex III, apartat 4t “pertinença o no a grup empresarial en
virtut de l’article 42 del codi de comerç”, si pertany o no a grup empresarial; ni a
l’apartat 6è “confidencialitat dels documents i dades aportats”, si hi ha o no
documentació i dades aportades confidencials i de l’apartat 7è “confidencialitat dels
documents i dades obtinguts” no ha assenyalat cap de les obligacions a respectar de
la informació obtinguda.
-

admetre a les licitadores presentades, condicionades a què esmenin les deficiències
esmentades en el termini de tres dies hàbils, de conformitat amb l’article 81 del
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions públiques.

-

donar trasllat dels sobres núm. 2 “Proposició corresponent als criteris avaluables de
forma no automàtica” al Servei de Serveis Socials, Sanitat i Salut Pública a efectes
d’emetre informe de valoració tècnica, de conformitat amb la clàusula 19 del PCAP.

Atès el tràmit d’audiència sobre la qualificació de la documentació administrativa i
defectes esmenables atorgat en data 9 de febrer de 2018 a Vetgenomics, SL
(S2018001882) i Biotech Business International, SL (S2018001882), les quals
presenten en dates 14 de febrer de 2018 (E2018002832) i 15 de febrer de 2018
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(E2018002910) la documentació requerida, respectivament.
Atès l’informe emès per la cap del Servei de Serveis Socials, Sanitat i Salut Pública i la
tècnica de Protecció de la Salut de data 12 de març de 2018, de valoració dels criteris
d’adjudicació avaluables de forma no automàtica de les proposicions presentades per a
la licitació del contracte del servei de referència, amb les propostes següents:
-

revisió de la documentació administrativa requerida presentada:
excloure la licitadora Vetgenomics, SL per no acreditar ni el certificat UNE, ni
l´import mínim pels treballs contractats exigits en solvència tècnica.
admetre la licitadora Biotech Business International, SL per acreditar treballs amb
ens públics i privats per l’import exigit en la solvència tècnica.

-

valoració de la proposició del sobre núm. 2 de la licitadora Biotech Business
International, SL.

Atesa l’acta de la Mesa de contractació de referència de data 15 de març de 2018, de
valoració del sobre núm. 2 “proposició corresponent als criteris avaluables de forma no
automàtica” i d’obertura del sobre núm. 3 “proposició corresponent als criteris
avaluables de forma automàtica”, amb els acords següents:
-

no admetre a la licitadora Vetgenomics, SL pel motiu següent:
No aporta el certificat UNE EN ISO/TEC 17025:2005, presenta sol·licitud a ENAC,
(organisme nacional designat pel Govern de l’Estat per a l’acreditació tècnica).
També s’ha valorat l’acreditació del treballs efectuats els últims 5 anys que inclogui
import, dates i destinataris públics o privats amb un mínim de prestació de serveis de
característiques similars a l’objecte d’aquest contracte per un import equivalent a
l’anual acumulat de major execució igual o superior al 70 % del valor estimat del
contracte, 118.037,5 €, de conformitat amb la clàusula 13.2 del PCAP.
Agrupada la documentació presentada per anualitats, el resultat és el següent:
2015: Servei d’anàlisi de fàrmacs 56.384,91 € (IVA inclòs) + Laboratoris Echevarne
11.061,03 €, (no desglossa si inclou o no l’IVA).
2016: Parets 21.773 € (IVA inclòs) + Laboratoris Echevarne 16.907,54 € (no desglossa
si inclou o no l’IVA).
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2017: Hostalets de Pierola 5.172 (IVA inclòs) € + Laboratoris Echevarne 18.999,13 €
(no desglossa si inclou o no l’IVA).
Presenta un contracte signat amb l’Ajuntament de Tordera en data 20 de juliol de 2017
per import de 18.005,00 € (IVA exclòs) i per una durada de 2 anys, sense cap certificat
de bona execució.
Per tant, cap de les anualitats assoleix el mínim exigit a la solvència tècnica.

-

admetre a la licitadora Biotech Business International, SL pel motiu següent:
aporta certificat del Col·legi de veterinaris de Màlaga que acredita un volum de 20.186
analítiques d’ADN l’any 2017 per un preu unitari d’11,35 euros (IVA exclòs) per cada
genotipat a partir de mostra de sang EDTA i per un preu unitari de 15,48 euros (IVA
exclòs) per cada genotipat a partir de mostra d’hisop bucal és de 15,48 euros (IVA
exclòs).

-

-

informar del resultat de valoració del Sobre núm. 2, criteris avaluables de forma no
automàtica, de la licitadora Biotech Business International, SL, amb la puntuació
següent:
1. Organització i 2. Mesures per 3.
Demo
del
metodologia
assegurar la qualitat programari
o
Total Sobre 2
i garanties tècniques memòria descriptiva
i d’organització
de l’eina
9,00
9,00
9,00
27,00
obertura del Sobre núm. 3, criteris avaluables de forma automàtica, de la licitadora
Biotech Business International, SL, amb el resultat següent:
la proposició presentada ofereix dos percentatges de baixa, un per cada servei a
prestar, quan la clàusula 20.1.a) estableix que “es valorarà la baixa oferta respecte
als preus dels serveis a prestar. La oferta haurà d’indicar un únic percentatge de
baixa que s’aplicarà sobre tots els preus unitaris especificats al Plec de
prescripcions tècniques i a la clàusula 5 d’aquest Plec”

-

excloure la proposició presentada per Biotech Business International, SL per constituir
una de les causes de rebuig de l’article 84 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques,
per comportar un error manifest en l’import de la proposició.
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proposar a l’òrgan de contractació la declaració de deserta de la licitació.
Atès l’expedient de contractació del servei Confecció i manteniment d'un cens genètic
dels gossos del municipi de Mollet del Vallès a través de l’ADN, exp. COSE/18012
(E0822017000053/X2017009640).
Atesos els nous Plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir la contractació del servei per a la confecció i
manteniment d’un cens genètic dels gossos del municipi de Mollet del Vallès a través
de l’ADN.
Atès l’informe emès per la cap del Servei de Serveis Socials, Sanitat i Salut Pública de
data 14 de maig de 2018.
Atès l’informe emès pel cap del Servei de Contractació i Compres de data 17 de maig
de 2018.
Atesos els informes emesos per la Intervenció de Fons i per la Secretaria General.
Atès l’article 151.3 i la disposició addicional segona, apartat 1, del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
Atesos els articles 174, 184 i 185 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i les bases 33, 45, 46, 47
i 49 de les Bases d’Execució del pressupost municipal de 2018.
Atesos els articles 13, 17, 25, 29, 62, 63, 87, 90, 99, 101, 106, 109, 112, 117, 122, 131,
135, 138, 140, 141, 145, 149, 150, 153, 159, 190, 191, 192, 198, 212, 213 i les
disposicions addicionals segona, tercera, apartats 3 i 8, quinzena i setzena de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i l’article 53.1.o) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.

HE RESOLT
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1. Declarar la validesa dels actes duts a terme per la Mesa de contractació del servei
Confecció i manteniment d'un cens genètic dels gossos del municipi de Mollet del
Vallès a través de l’ADN, exp. COSE/17023, mitjançant procediment obert, i
conseqüentment:
1.1 Excloure la proposició presentada per Vetgenomics, SL, amb NIF B65461857,
per incompliment de les condicions establertes en el Plec de clàusules
administratives particulars, de conformitat amb els motius indicats a la part
expositiva d’aquesta resolució.
1.2 Excloure la proposició presentada per Biotech Business International, SL, amb
NIF B90034257, per incompliment de les condicions establertes en el Plec de
clàusules administratives particulars, de conformitat amb els motius indicats a la
part expositiva d’aquesta resolució.
1.3 Declarar desert l'acte licitatori, mitjançant procediment obert, del contracte del
servei de referència.
2. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions
tècniques que ha de regir la contractació del servei per a la confecció i manteniment
d’un cens genètic dels gossos del municipi de Mollet del Vallès a través de l’ADN,
exp. COSE/18012.
3. Convocar licitació del contracte del servei de referència, mitjançant procediment obert
simplificat, per un pressupost base de licitació de 81.130,50 euros, IVA 21% inclòs,
preu màxim a tant alçat atès que la licitació es regeix pels preus unitaris màxims
establerts al PPT, de conformitat amb la clàusula 5 del PCAP.
4. Autoritzar la despesa de 39.960,25 euros, IVA 21% inclòs, amb càrrec a l’aplicació F33113-227.12 del pressupost municipal de 2018.
Aplicació
F3-3113-227.12

Referència
22018001230

Import
39.960,25 €

Operació prèvia
920180001997

5. Aplicar la despesa de 41.170,25 euros, IVA 21% inclòs, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària F3-3113-227.12 o la corresponent dels exercicis futurs, i condicionar la
seva efectivitat a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos
municipals de 2019 i 2020.
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Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
[Firma01-01]

[firma]

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
19/06/2018
[Firma02-01]
LA SECRETÀRIA
PUIG I ROMAGOSA, ALÍCIA
20/06/2018
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