Expedient: 3080/2021
Assumpte: Licitació del contracte de serveis de gestió dels animals de companyia.

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ NÚM. 3
Abrera, 19 de novembre de 2021, a les 11:00 hores, a l’edifici de l’Ajuntament
d’Abrera, ubicat a la Plaça de la Constitució, núm. 1, es constitueix de manera virtual la
Mesa de Contractació, a la que assisteixen:
-

Ma. Teresa Novell Joya, presidenta de l’Àrea de Serveis Econòmics
César Romero García, secretari
Pere Anton Planas Aranda, interventor accidental
Sara Prados Luque, tècnica de Salut Pública i Benestar
Anna Parera Plaza, tècnica de Contractació.

Atès allò que disposa la clàusula 16a del Plec de clàusules administratives particulars,
hi ha el quòrum suficient per a la vàlida constitució de la Mesa.
Actua com a secretària la Sra. Anna Parera Plaza, qui fa constar que es constitueix la
Mesa presidida per la Sra. Ma. Teresa Novell Joya i es declara obert l’acte.
S’ha emès informe tècnic núm. 2021-0087 de data 19/11/2021, subscrit per la tècnica
de Salut Pública i Benestar, de valoració de les proposicions presentades de
conformitat amb els criteris d’adjudicació automàtics, del que resulten les valoracions
següents:

Associació Centre de
protecció d’animals de
l’Anoia

Centro Canino Sir Can,
SL

Oferta preus unitaris IVA exclòs

47 punts

0 punts

Publicitat de les adopcions

2 punts

2 punts

Serveis veterinaris

10 punts

10 punts

Campanyes: Visites i xerrades

2 punts

2 punts

Programari de seguiment

3 punts

3 punts

10 punts

7 punts

1,5 punts

0 punts

Temps màxim de recollida

1 punt

2 punts

Ús de vehicles de baix nivell
d’emissions

0 punts

0 punts

Memòria desenvolupament serveis

19 punts

19 punts

95,5 punts

45 punts

Oferta dels licitadors

Instal·lacions
recollida

del

centre

de

Ubicació del centre

Puntuació total
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Lot 1. Serveis d’animals domèstics de companyia i ensalvatgits, abandonats, perduts,
ferits o decomissats trobats a la via pública:

Lot 2. Serveis de control dels gats ferals al terme municipal, creació, gestió i
manteniment de les seves colònies:
Oferta del licitador

Associació gats del carrer del Baix
Llobregat

Oferta preus unitaris IVA exclòs

0 punts

Publicitat de les adopcions

2 punts

Serveis veterinaris

10 punts

Campanyes: Visites i xerrades

2 punts

Programari de seguiment

3 punts

Instal·lacions del centre de recollida

10 punts

Ubicació del centre

1,5 punts

Temps màxim de recollida

1 punt

Ús de vehicles de baix nivell d’emissions

0 punts

Memòria desenvolupament serveis

20 punts

Puntuació total

49,5 punts

La Mesa de Contractació fa seu l’informe tècnic, classifica els licitadors i proposa a
l’òrgan de contractació adjudicar cada lot del contracte al licitador primer classificat, en
relació a les ofertes següents:

Adjudicatari: Associació Centre de Protecció d'Animals de l'Anoia NIF: G61398277
Pressupost màxim: Net: 45.150 €, IVA 21%: 9.481,50 €, total: 54.631,50 € IVA inclòs
Serveis

Preus unitaris oferts

Desplaçament sense recollida

75 €

Total animal gran (51-100 kg)

400 €

Total animal mitjà-gran (10-50 kg)

350 €

Total animal petit (<10 kg)

250 €

Eutanàsia i incineració

120 €

Incineració

80 €

Total*: Servei de captura/recollida, revisió veterinària, manutenció anual, revisió i actuació
veterinària si s’escau i gestió.

Durada: 2 anys. Pròrroga: 2 anys
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Lot 1. Serveis de recollida, acollida, custòdia i assistència d’animals domèstics
de companyia i animals ensalvatgits, abandonats, perduts, ferits o decomissats,
que es troben a la via pública:

Millores: Publicitat de les adopcions: Web, xarxes socials i altres canals de difusió.
Serveis veterinaris: Veterinari, consulta i clínica.
Campanyes: Visita anual a les instal·lacions d’un col·lectiu i xerrada divulgativa en una
escola.
Programari informàtic de seguiment.
Instal·lacions del centre de recollida: 40 gàbies de major superfície, patis de
socialització/esbarjo i rehabilitació per a gossos/gats.
Horaris d’esbarjo: Sortides diàries de les gàbies per socialitzar i exercitar-se els
animals i passejos de mínim 30 minuts en espais exteriors, amb els voluntaris, els
caps de setmana.
Qualitat del pinso: pinso regular Gamma Última, pinsos especials: Royal Canin o
Advance Veterinary Diets.
Voluntariat: Equip estable de 25 persones voluntàries.
Lot 2. Serveis de control dels gats ferals al terme municipal, creació, gestió i
manteniment de les seves colònies:
Adjudicatari: Associació gats del carrer del Baix Llobregat NIF: G65860256
Pressupost màxim: Net: 29.300 €, IVA 21%: 6.153 €, total: 35.453 € IVA inclòs
Preus unitaris oferts

Desplaçament

35 €

Esterilització

70 €

Revisió bàsica veterinària

50 €

Revisió semestral de les
colònies i informe

200 €/rev.

Durada: 2 anys. Pròrroga: 2 anys
Millores: Publicitat de les adopcions: Web, xarxes socials i altres canals de difusió.
Serveis veterinaris: Veterinari, consulta i clínica.
Campanyes: Visita anual d’un col·lectiu per veure els animals, xerrada divulgativa en
tres escoles i dues a l’institut.
Programari informàtic de seguiment.
Instal·lacions del centre de recollida: gàbies d’hospitalització de major superfície, patis
de socialització/esbarjo i rehabilitació per a gossos/gats a les cases d’acollida.
Un cop comprovat que l’Associació Centre de Protecció d'Animals de l'Anoia es troba
inscrita en el Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI),
trobant-se degudament constituïda, gaudint el representant de poders suficients i no
trobant-se incursa en prohibició de contractar, la Mesa de Contractació requereix el
licitador per tal que, en el termini de 7 dies hàbils, a comptar des de l’enviament de la
comunicació, aporti la documentació següent:
a. Acreditació de la personalitat jurídica del licitador:
- Estatuts de l’associació, nomenament i DNI del legal representant.
b. Acreditació de la solvència econòmica i financera: Es podrà acreditar per un dels
mitjans següents:
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Serveis

-

-

Volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres últims
disponibles, en funció de les dates de constitució i inici d'activitats de l’entitat i
de presentació de les ofertes, per import igual o superior a 45.150 €.
Justificant de l'existència d'una assegurança de responsabilitat civil per riscos
professionals per import igual o superior a 45.150 €.
Patrimoni net, al tancament de l'últim exercici econòmic pel que es trobi
vençuda l'obligació de comptes anuals, per import igual o superior a 45.150 €.

c. Acreditació de la solvència tècnica i professional:
Relació dels treballs executats dels tres últims anys, amb un mínim de tres
contractes que acreditin 45.150 € de forma individual o acumulada.
d. La constitució de la garantia definitiva per un import de 2.257,50 €, corresponent
al 5% de 45.150 €, IVA exclòs.
Un cop comprovat que l’Associació Gats del carrer del Baix Llobregat es troba inscrita
en el Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI), trobantse degudament constituïda, gaudint el representant de poders suficients i no trobant-se
incursa en prohibició de contractar, la Mesa de Contractació requereix el licitador per
tal que, en el termini de 7 dies hàbils, a comptar des de l’enviament de la comunicació,
aporti la documentació següent:
a. Acreditació de la solvència tècnica i professional:
Relació dels treballs executats dels tres últims anys, amb un mínim de tres
contractes que acreditin 29.300 € de forma individual o acumulada.

La garantia es podrà constituir en efectiu, en valors de deute públic, mitjançant aval o
mitjançant contracte d’assegurança de caució davant la Tresoreria municipal de
l’Ajuntament d’Abrera.
En cas de realitzar-se en efectiu, aquest s’haurà d’efectuar per transferència bancària
al compte titularitat de l’Ajuntament d’Abrera que s’indicarà al requeriment.
Finalitza l’acte a les 11:07 hores i s’estén la present acta que, llegida i trobada
conforme, signen els membres de la Mesa amb mi la secretària.
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b. La constitució de la garantia definitiva per un import de 1.465 €, corresponent al
5% de 29.300 €, IVA exclòs.

