En Guifré Colet i Creus, com a arquitecte tècnic de l’Ajuntament de Cunit, en relació a
la tramitació de l’expedient relacionat al marge superior, corresponent a la licitació de
la contractació, per procediment obert, del servei de gestió de la gossera municipal de
Cunit;

INFORMA:
Atès el Plec de Prescripcions Tècniques que regeixen el procés de licitació de la
contractació de la gestió de centre d’acollida d’animals de companyia de Cunit o dit
d’altre manera la gossera municipal.

-

Protocol d’adopcions:
Protocol de recollida d’animals i entrada a la gossera:
Sistema, mitjans i periodicitat de la neteja de les gàbies:
Programa de visites i controls veterinaris als animals:
Protocol de voluntariat:

D’acord amb la petició de la taula de contractació perquè es valori la posició
presentada per part de AMNANCU (Associació amics dels animals de Cunit), que
inclou els aspectes rellevants del contracte, així com les obligacions del licitador
incloses en el punt 7 del Plec de Condicions.
Així, vist i analitzat el document de la memòria, que inclou la presentació de la junta
directiva i la proposta de gestió per la gossera municipal de Cunit, detallant 9 protocols
de funcionament, així com els diferents formularis relacionats amb acollida, adopció
d’animals registre d’entrada d’animals i de voluntariat.
El document presentat detalla exhaustivament tots els aspectes relacions amb la
gestió de les instal·lacions. Es valoraran els protocol subjectes a valoració segons el
punt 12b del plec, obtenint per cadascun la següent puntuació:
-

Protocol d’adopcions:
Protocol recollida animals i entrada a la gossera:
Protocol de neteja i desinfecció:
Protocol d’atenció veterinària:
Protocol de voluntariat:
Puntuació total assolida:
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D’acord amb el punt 12 de criteris de valoració, en l’apartat b) criteris subjectes judici
de valor, es valoraran els següents aspectes:

Número : 2017-0031 Data : 06/02/2017

En el punt 11 de documentació a aportar es detalla que en el sobre B cal adjuntar
memòria explicativa amb el projecte de funcionament del centre la documentació que
s’aportarà en el sobre B s’aportarà una memòria explicativa amb el projecte de
funcionament del servei.
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