INFORME
Assumpte: Valoració tècnica de les proposicions corresponents als criteris avaluables mitjançant
judici de valor.
El present informe tècnic ha estat elaborat amb l’objecte d’analitzar i avaluar les propostes
tècniques presentades per les empreses i/o entitats concursants pel contracte per a la prestació dels
serveis veterinaris per les Colònies de Gats de carrer
A la licitació de s´ha presentat una empresa:

-

Platysternon (Clínica Veterinària Selvàtics)
Valoració

Punts

Criteris

18

Descripció del protocol de maneig dels
gats de carrer a la clínica:
1
Descripció del maneig del gat quan
arriba a la clínica.

4

Fins a 5 punts

Descripció de l´espai a on s´ubicaran els
gats a l´arribada a la clínica.

4

Descriuen amb detall el maneig del gat a
la clínica. Tenen un espai específic per a
felins.

Ubicació especifica per a consulta i
tractament , adaptada a felins.

Fins a 5 punts

Descripció de les mesures per a reduir
l’estrès del gat durant l´estada.
Fins a 5 punts

Proposta d’ampliació del temps d´estada
a la clínica a causa de meteorologia
desfavorable (onada de fred o de calor) o
que hi hagi hagut complicacions durant
la cirurgia.
Fins a 5 punts

5

Detallen tractaments específics per a
relaxació. Detallen procediments àgils
per a confortabilitat dels felins.

5

Defineixen quines actuacions realitzarien
en el cas que l´estada a la clínica sigui
mes amplia del previst. Disposen de
gàbies d’hospitalització i realitzaran
atenció i seguiment veterinari així com
provisió d´alimentació.
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