ANUNCI
De Ajuntament d'Arenys de Munt pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis (exp.
48/2019)
‐1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament d'Arenys de Munt.
b) Número d’identificació: 800760009.
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament d'Arenys de Munt
d) Tipus de poder adjudicador Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: Serveis generals
f) Número d'expedient: 48/2019

‐2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament d'Arenys de Munt.
b) Domicili: Rbla. Francesc Macià, 59
c) Localitat i codi postal: Arenys de Munt CP: 08358.
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 937937980.
f) Adreça electrònica: mcgomez@ademunt.cat.
g) Adreça
d'Internet
del
perfil
del
contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=ar
enys&reqCode=viewDetail&idCap=3041094
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 15/02/19
Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

‐3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Recollida d’animals abandonats i/o perduts d’Arenys de Munt que
inclou el trasllat a un centre autoritzat, la lectura de microxip i els tràmits d’adopció
d’animals. Gestió i control de colònies de gats. Recollida d’animals morts.
b) Admissió de pròrroga: Si, dos anys
c) División en lotes y número de lotes/ de unidades: 3 lots
d) Lloc d'execució: Arenys de Munt
e) Termini d'execució: 2 anys
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codis CPV:
LOT 1: 98380000‐0 Servei de gossera
LOT 2: 85200000‐1 Serveis de veterinària 85210000‐3 Guarderia per animals de companyia
LOT 3: 90511000‐2 Recollida de residus
‐4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis
b) Tramitació: ordinària
c) Procediment: obert simplificat
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electronica: No

‐5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte (2 anys + 2 anys de pròrroga): 182.240,76 euros sense IVA
b) Preu del contracte (2 anys): 110255,69
‐ Lot 1: 83.625,04€
‐ Lot 2: 20.122,40€
‐ Lot 3: 6.508,23€
‐6 Admissió de variants: No
‐7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5% de l’adjudicació del contracte sense IVA
‐8 Requisits específics del contractista
a) Disposició legal, reglamentària o administrativa per reserva de la prestació del servei a una
professió determinada: No
‐9 Criteris d’adjudicació:
LOT 1.‐ Recollida d’animals abandonats i/o perduts
‐ L’oferta econòmicament més avantatjosa rebrà 2 punts. Les següents rebran una puntuació
proporcional a l’import ofertat.
‐ Segons la distància del centre de recollida d’animals al nucli urbà d’Arenys de Munt:
Entre 0 Km i 3 Km ............ 6 punts
Més de 3 Km i fins a 6 Km ...... 5 punts
Més de 6 Km i fins a 9 Km ....... 4 punts
Més de 9 Km i fins a 12 Km ..... 3 punts
Més de 12 Km ........................ 2 punts
‐ Per una capacitat superior en el centre al mínim de 20 places requerides en el plec tècnic: 0’25
punts per plaça amb un màxim de 5 punts.
‐ Si el titular del centre acredita que forma part d’una Associació Protectora d’Animals: 1 punt
‐ Pel lliurament en adopció en el darrer any d’animals recollits pel centre (s’haurà d’acreditar
aquesta condició presentant els contractes d’adopció) es donaran punts a raó de:
o De 1 a 5 animals lliurats en adopció: 0’5 punts
o De 6 a 10 animals lliurats en adopció: 1 punt
o De 11 a 15 animals lliurats en adopció: 1,5 punts
o A partir de 16 animals lliurats en adopció: 2 punts

LOT 2.‐ Control de colònies de gats
‐ Per cada 500 € de rebaixa en el preu total de licitació: 0,50 punts amb un màxim de 4 punts.
‐ Segons la distància del centre/empresa al nucli urbà d’Arenys de Munt:
Entre 0 Kms i 3 Km ............ 6 punts
Més de 3 Km i fins a 6 Km ...... 5 punts
Més de 6 Km i fins a 9 Km ....... 4 punts
Més de 9 Km i fins a 12 Km ..... 3 punts
Més de 12 Kms ........................ 2 punts

‐ Si el titular del centre acredita que forma part d’una Associació Protectora d’Animals: 1 punt
LOT 3.‐ Recollida d’animals morts
‐ Per cada 5 € de rebaixa en el preu per unitat/animal recollit: 0,25 punts amb un màxim de 2
punts.
‐ Segons la distància del centre/empresa al nucli urbà d’Arenys de Munt:
Entre 0 Km i 3 Km ............ 6 punts
Més de 3 Km i fins a 6 Km ...... 5 punts
Més de 6 Km i fins a 9 Km ....... 4 punts
Més de 9 Km i fins a 12 Km ..... 3 punts
Més de 12 Km ........................ 2 punts
‐10 Condicions particulars per l’execució del contracte:
Assegurança de responsabilitat civil per un mínim de 500.000 euros.
Disposar d’un centre legalitzat com a guarderia d’animals de companyia
‐11 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 19/02/19
b) Documentació que cal presentar: La determinada en la clàusula 11.10 del plec de clàusules
econòmic administratives particulars.
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial: No
Documentació que cal presentar: Sobre electrónic segons determina el perfil del
contractant de l’Ajuntament d’Arenys de Munt.
d)
S’accepta la facturació electrònica: Si
‐12 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament d'Arenys de Munt.
b) Lloc: Rbla. Francesc Macià, 59
c) Data: 20/02/19
‐13 Llengües per a redactar ofertes o sol∙licituds: Català o Castellà
‐14 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Alcaldia
b) Adreça: Seu electrònica de l’Ajuntament d’Arenys de Munt
c) Termini per presentar recurs: 19 de febrer de 2019
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