PER SERVEIS CENTRALS – CONTRACTACIÓ
MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CENTRE D’ACOLLIDA D’ANIMALS DOMÈSTICS
CAAD PENEDÈS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMIINISTRAMENT DEL
MATERIAL VETERINARI I PROVES DIAGNÒSTIQUES DEL CAAD EN RELACIÓ A
L’EXPEDIENT NÚMERO 1431-0014/2020
Així doncs, el motiu de la present memòria és donar compliment a allò que preveuen
els arts. 28 i 116.1 de la Llei 9/2017 (en endavant LCSP) relatius a la necessitat i
idoneïtat del contracte i eficiència en la contractació i de l’expedient de contractació per
la seva iniciació i contingut.
Objecte, característiques i prestacions del contracte
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.
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.
Fins a aquest moment s’estan realitzant contractacions menors però és necessària la
realització d’un contracte de subministrament de material veterinari per al Centre
d’Acollida d’Animals Domèstics Penedès, ja que la compra de subministrament
veterinari és recurrent. Per tant, és necessari procedir a iniciar un nou procediment de
contractació elaborant uns plecs de clàusules administratives i de prescripcions
tècniques conforme a la Llei 9/2017, de 8 de Novembre de Contractes del Sector
Públic.
El codi CPV del contracte és:
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-

33600000-6 Productes farmacèutics
85200000-1 Serveis de veterinaris.

Justificació de la necessitat del contracte i de la impossibilitat de dur a terme la
prestació amb mitjans interns/ propis.
En base al disposat a l’article 116.4.f) de la LCSP per la que es trasposen 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 donada la necessitat de celebrar
un contracte de subministrament, queda justificada la insuficiència de medis al no
disposar el CAAD de mitjans materials ni humans suficients ni especialitzats per a dur
a terme l’objecte del contracte, i procedeix la seva contractació a través d’algun dels
procediments legalment establerts.
La necessitat de la contractació ve de l’obligació de 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.
Import de licitació
El PRESUPUEST BASE DE LICITACIÓ s’ha calculat en base a la necessitat de servei
existent i al preu de mercat dels productes veterinaris, sanitaris i de les proves
diagnòstiques.
Atenent la durada del contracte l’import de licitació és de 69.305,11€ més el 10 o el
21% d’IVA segons tipologia de productes, ascendint a un total de 76.870,18€ IVA
inclòs.
Concepte
Total pressupost net IVA exclòs
Tipus IVA
Import IVA

Import
69.305,11 €
4, 10% i 21% segons tipologia
7.563,28 € (295,36€ al 4%, 4.821,18€ al
10% i 2.446,74€ al 21%).
76.868,39€

Total pressupost IVA inclòs
Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte és de 207.915,33 € IVA exclòs. Resultat de la següent
operació:
Durada
contracte
Import total
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5

69.305,11€
47.142,85€
1.221,19€
6.276,00€
5.421,09€
938,00€

Prorrogues
contracte
138.610,22€
94.285,70€
2.442,38€
12.552,00€
10.842,18€
1.876,00€

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

Altres

Total
0€
0€
0€
0€
0€
0€

207.915,33 €
141.428,55 €
3.663,57 €
18.828,00 €
16.263,27 €
2.814,00 €
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Lot 6
Lot 7
Lot 8
Lot 9
Lot 10

3.929,00€
2.700,00€
1.300,00€
146,78€
230,20€

7.858,00€
5.400,00€
2.600,00€
293,56€
460,40€

0€
0€
0€
0€
0€

0€
0€
0€
0€
0€

11.787,00 €
8.100,00€
3.900,00€
440,34 €
690,60 €

Preu i finançament
El contracte estarà expressat en euros: Si.
Determinació del preu: Preus unitaris.
La forma de pagament serà no periòdica en funció de les comandes efectuades.
Caldrà acreditar la conformitat dels treballs efectuats mitjançant certificacions: Sí.
Certificació prèvia a la factura.
El finançament del contracte prové de recursos propis.
En aquest contracte no es preveu la revisió de preus.
L’aplicació pressupostària serà la número 0533 170 22106 amb nom Material Clínic de
Consum CAAD del vigent pressupost així com de les aplicacions que s’habilitin en els
propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte. L’autorització o
realització del contracte es subordina, en qualsevol cas, a l’existència de crèdit a cada
exercici pressupostari. La autorització de la despesa (document comptable) es la:
Veure document comptable.

Durada
Es proposa una durada de 1 anys, amb la possibilitat de concertar fins a total de 2
prorrogues d'un any cadascuna d'elles, mitjançant acord exprés de l’òrgan de
contractació. Per tant la durada total és de 3 anys.
Previsió inici contracte: Juliol 2021.
Licitació per Lots ( regla general)
S’incorporen lots diferenciats a la licitació X

Sí

No



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.
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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.

Justificació del procediment d’adjudicació
Contracte administratiu típic mixt de subministrament i serveis de tipologia, per
procediment obert simplificat i tramitació ordinària.
Criteris d’adjudicació
La valoració de les proposicions per determinar la millor oferta qualitat preu més
avantatjosa atendrà:
A) Proposta econòmica (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−

xP
( Ov−Om
IL ) ]

Sent:
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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.
 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
 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.
 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.
 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.
 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.
Tal com s’especifica al plec tècnic, per sota de 35€ de comanda, es pagarà un cost
màxim de 4€ per transport.
Taula resum criteris adjudicació
LOT 1
Criteri adjudicació

Puntuació
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Oferta econòmica
Millora temps subministrament
Compromís aportació %
Compromisos recanvis
Oferta envasos clínics gran format
Total

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
Total

Puntuació
60
20
10
10
100
LOT 3

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

Puntuació
60
20
10
4
6
100

Documentació aportar als sobre 3:
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.
Fases de valoració
Només haurà una fase de valoració ja que tots els criteris són objectius i automàtics.
No obstant això, i a tal efecte, 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.
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Variants
No s’accepten variants
Necessitat d’un Programa de treball
No és necessari un programa de treball.
Baixes temerària
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
Incorporació de clàusules de caràcter social, ambiental i/o ètic ( contractació
pública responsable, Acord de Ple 21 de setembre de 2017).
S’inclouen clàusules

Sí

No
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En cas afirmatiu en quin àmbit?
Socials
ambientals
ètiques
de gènere
Fiscals
A tots els plecs de clàusules administratives particulars s’inclou una clàusula fiscal i de
gènere que s’inclou en les condicions especials d’execució del PCAP.
Requisits de capacitat, solvència tècnica i econòmica ( article 116.4.c LCSP)
a)-Solvència econòmica i financera: (article 87.1 LCSP)
1.- Mitjans: Volum anual de negocis del licitador que, referit a l’any de major volum de
negoci dels tres últims conclusos, haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor
anual mitjà del contracte, és a dir:
PRODUCTES VETERINARIS
EQUIPAMENT VETERINARI
ANÀLISIS VETERINARIS
PRODUCTES FARMACÈUTICS
PRODUCTES FARMACÈUTICS DE FORMULACIÓ MAGISTRAL
SUTURES QUIRÚRGIQUES
GASOS MEDICINALS
CARTILLES SANITÀRIES VETERINÀRIES
MATERIAL DE PERRUQUERIA CANINA I FELINA
GESTIÓ DE RESIDUS SANITARIS

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 €

L’acreditació documental del volum anual de negocis dels licitadors i de l’adjudicatari
s’acreditarà per mitjà dels seus comptes aprovats i dipositats al Registre Mercantil
(últims tres anys), si l’empresari està inscrit en aquest registre; i si no, per les
dipositades en el registre oficial en el que hagi d’estar inscrit.
Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil, acreditaran el volum
anual de negocis mitjançant el Model 130 del 4rt trimestre corresponent als exercicis
2018, 2019 i 2020, i el Model 390 (Resum anual de l’IVA de l’exercici 2020).
2.- Mitjans:
b)-Solvència professional o tècnica: (article 90 LCSP)
-Mitjans:
1.- Relació dels principals subministraments de la mateixa naturalesa que els que
constitueixen l’objecte del contracte durant els 3 últims anys, amb expressió del seu
import, les dates i el destí públic o privat, a la qual s’incorporaran els corresponents
certificats acreditatius de la seva bona realització. A manca d’aquests certificats,
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s’emetrà una declaració responsable del licitador, acompanyada dels documents que
acreditin la realització de la prestació. La Mesa de Contractació, si ho considera
convenient, podrà demanar els originals d’aquests certificats.
El requisit mínim serà que l’import anual acumulat en l’any de major execució sigui
igual o superior al 70% del valor anual mitjà del contracte, és a dir, igual o superior a:
PRODUCTES VETERINARIS
EQUIPAMENT VETERINARI
ANÀLISIS VETERINARIS
PRODUCTES FARMACÈUTICS
PRODUCTES FARMACÈUTICS DE FORMULACIÓ MAGISTRAL
SUTURES QUIRÚRGIQUES
GASOS MEDICINALS
CARTILLES SANITÀRIES VETERINÀRIES
MATERIAL DE PERRUQUERIA CANINA I FELINA
GESTIÓ DE RESIDUS SANITARIS

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 €

Com a criteri substitutori es proposa per empreses de nova creació es proposa:
- Indicació dels sistemes de gestió de la cadena de subministrament(art. 90.1.g)
LCSP)
2. Al lot 10, L’empresa ha d’estar autoritzada per l’Agència Catalana de Residus.

c)-Classificació empresarial:
No es requereix cap classificació.
Subrogació del personal.
- No procedeix.
Constitució de garantia definitiva
La garantia definitiva s’estableix en:



No es contempla la constitució de garantia. Per tractar-se d’un subministrament
de bens de consum l’entrega i la recepció de les quals ha d’efectuar-se abans
del pagament del preu.

Modificació del contracte
Atenent a allò que prescriuen els articles 203 a 207 LCSP:


No es preveuen modificacions previstes.
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Seguiment del contracte
La persona responsable del seguiment del contracte serà la Direcció del CAAD (tant la
Cap de Servei com la Direcció Veterinària del Centre).
Subcontractació
-

No es preveu limitacions a la subcontractació

Penalitats
Aquelles establertes al plec de clàusules administratives particulars.
Extinció i causes de resolució del contracte
Són causes d’extinció i resolució del contracte aquelles previstes a l’article 209 i 211
de la LCSP.
Visita a les instal·lacions: No.

Signat digitalment
La cap del servei
Vilanova i la Geltrú
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