INFORME
Assumpte:

Justificació preus ofertats a la licitació dels Serveis veterinaris per aplicar el
mètode CERR en les colònies de gats de carrer de Mollet del Vallès

El dia 17 de juny de 2022, la Mesa de contractació dels Serveis veterinaris per aplicar el
mètode CERR en les colònies de gats de carrer de Mollet del Vallès, exp. COSE/22019 va
dur a terme l’acta de valoració del sobre B “Proposició corresponent als criteris avaluables
de forma no automàtica” i d’obertura i valoració del sobre C “Proposició corresponent als
criteris avaluables de forma automàtica”.
D’acord amb la clàusula 22 del Plec de Preinscripcions Administratives té la consideració
de presumpta baixa desproporcionada l’oferta econòmica presentada per Platysternon, SL,
amb NIF B66811472.
D’acord amb els articles 149 i 159 de la LCSP, la Mesa va acordar donar tràmit
d’audiència a Platysternon, SL perquè justifiqui la viabilitat de l´oferta econòmica i
precisin les condicions de la mateixa.
El Sr. Antoni Borrull i Boix, en representació de l´empresa Platysternon S.L, presenta
escrit el 23 de juny per donar arguments sobre la suposada presumpció d´anormalitat en els
preus dels serveis veterinaris
Argumenta que l´empresa fa ja uns anys que es presenta a licitacions públiques de diversos
ajuntaments i en l’actualitat esta treballant per un ajuntament amb els preus que ha ofertat a
la licitació de l´Ajuntament de Mollet del Vallès. Manifesta que te una plantilla de
treballadors formada per 17 persones entre veterinaris sèniors, juniors, auxiliars i
administratius i que tots ells tenen una retribució superior a la marcada per conveni
veterinari i que el percentatge que aquesta licitació suposa respecte a la seva facturació
anual es molt baix. També reafirma que la tarifa de preus presentada a la licitació és del tot
assumible per la seva empresa i que poden oferir el servei amb qualitat.
Des del punt de vista tècnic considerem que l’argumentació és acceptable i suficient i
queda justificada.
Considerem que les característiques de la seva empresa, el personal adscrit i el volum
d´activitat que realitza anualment li poden permetre tenir uns preus mes competitius.
Per altre costat al pressupost base de licitació es va tenir en compte els preus de mercat a
partir de diverses licitacions i adjudicacions d´altres ajuntaments prenent com a referència
la franja alta de les mateixes. Això es va fer perquè a l´anterior licitació realitzada per
aquest objecte de contracte va quedar deserta.
Pel motius esmentats considerem justificada l´oferta econòmica presentada.
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