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Servei assistència sanitària externa especialitzada — CSMAssumpte Son Reus.

Memòria iustiticativa

L'objecte del contracte es
externa especialitzada.
del municipi de Palma,

la contractació de un servei complementari d'assistència veterinària
per l'atenció medica urgent d'animals i'crits o malalts, recollits als carrers
quant el Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal roman tancat(tardes, vespres i l'estius), aixi com per la realització de proves mèdiques pel diagnòstic de animalsmalalts allotjats al nostre Centre que requereixen de mitjans que l'Ajuntament de Palma nodisposa.

i-iistòrícament els centres de Protecció Animal, adscrits essencialment
tenien per missió vetilar per la Salut Pública en relació amb la present;
l'actualitat. es busca d'un nou model de "Centre d'Acollida”
consecució dels objectius de salvaguard

a l'administracki municipal
ia d'animals vagabunds.“ tin

on es pet-segueixi simultaniament la
a de la Salut Pública i de seguretat, sense oblidar en capmoment la salut dels animals i el seu benestar. El fet de ser un centre públic, que implica l'obligacióde recollir els animals solts en la via pública del nostre terme municipal juntament amb la pretensióde no eutanasiar animals, amb comporta allotjar un gran nombre d'animals, a l'hora que s'incrementanotablement el temps de permanència deis animals en les nostres instal'lacions. Els objectiusproposats requereixen disposar de recursos humans i tots els mitjans necessaris per mantenir elsanimals en les degudes condicions de salut i ben estar animal;

La contractació d'una assistencia veterinària externa especialitzada que realitzi les cures d'urgènciaquant el nostre centre roman tancat i les proves clíniques necessaries que no es poden realitzar alnostre Centre es realitza en virtut de la Llei dels Contractes del Sector Públic ( Llei 952017) que enel seu article 17 especifica la naturalesa dels contractes de serxeis. No i
del mateix atenent raons tècniques, Les ofertes hauran d'ajustar-se
consten a la present resolució com Annex [.

)roeedeix la divisió per lots
a les prescripcions tècniques que

Tipus de contracte: de Servei.
Procediment i forma d’adjudicació: adjudicació directe.
Criteris de puntuació: criteri únic.

El Regidor ha designat responsable del contracte al Director del Centre Sanitari de Son Reus, el Sr.Pedro Morell Ramis
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Ajuntament .; ' de Palma

Aquesta assistencia veterinària externa que constitueix Fobjectc de la present convoeatt'iria tóprincipalment l"esmentada assistència veterinaria en situacions d'urgència pel quan el ("entreSanitari Municipal roman tancat aixi com a proves mèdiques especialitzades que requereixen demitjans que l'ajuntament de Palma no disposa i que haurà (l“ajustar-sc a les prescripcions tècniquesdel mateix.

D'acord amb l'article 100 LCSP. el pressupost màxim de licitació es de 10,0% €, IVA inclòs,d'acord amb el que vagi demandant CSM de Son Reus, amb el desglossament següent: 8264_46_
pressupost net, i 173554 euros en concepte d'IVA, 21% amb càrrec a la partida pressupostària14.31 13022711 del vigent pressupost. Sols es poden presentar Hospitals Veterinaris, es a dir(“entres Clínics Veterinaris ohcrtes 24 hores al dia _ 365 (lies al any, Situats al Municipi de Palma 0voltants [establiment dels criteris d'adjudicació cs fonamentarà en la millor relacio qualitat—preu i
això fa que es consideri convenient utilitzat“, a mes del preu, com a criteri econòmic d'adjudicació,altres criteris qualitatius i deticàcia per tal de determinar la millor oferta d' acord amb la millorrelacio qualitat» preu, dacord amb les prescripcions tècniques de la present resolució.

A panir de la informació sobre honoraris professionals diligències veterinàries, provesdiagnòstiques complementàries i especialitzades, els preus migs ericntatius que habitualmentofereixen les empreses ive hospitals veterinaris de animals de companyia hem fitxat els preusunitaris:

PREUS UNITARIS D'URGÉNCIES VETERINARIS
CONCEPTO

i

CANTIDAD PREClO
Consulta normal ! 37,7
Consulta especial 5 109,24
Urgència 5 71,13
Urgència noct/fest 7 88,25
Eutan.ca gran 1 57,32
Eutan.ca petit ! 47,l
Hospitalitjdia 10 48,03
Radiografia 10 41,15
Ecografia 2 40,99
TAG ] 30534
Ressonància 1 510
AnaliticBio tip. !

__” _ 10 33,93
AnaliticBio tip. 2 1 61,85
Hemograma ,, 10 22,2
Cultiu ] 54,58
Anàlisi electròlits 10 21

,

Anàlisis orina : 1 13,9
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”Frutigible tipus 2 10 174,5

fiiiigilile tipiis 3
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1 _19,5

Scrotcràpia “_ 10 115,4

Anaigèsu,
, _ , , ,s _ 80,75

Anestesia
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“gil"rauma tip 1 0 555 0

C.Trauma tip 2 () ”7720 0

C.Trauma tip 3
.

() 11175 0

Cirug. Tej. B. tip 1

)
0 415? 0

Cirug. Tej. B. tip 2 0 745 ()
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S"atendra a restablert per l'article 1 18 de la Llei 92017, de 8 de noviembre, de contractes del sector
públic, modificat pel Reial Decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents.

En compliment de les bases (l“execucio del pressupost l9, 346 i 347 i de l“ acord de la Junta de
Govem de Palma, que va delegar els contractes menors en general als titulars de les àrees i de les
àrees delegades en l"ambit de les seves competències, propose que es dicti la següent

RESOLUClÓ
l. lniciar el procediment de convocatòria pública per a la presentació (l"ofcrtcs destinades a la
contractació del servei consistent en assistencia veterinària externa especialitzada. per l“atcncio
mèdica urgent d"animals t’crits o malalts, recollits als carrers del municipi de Palma quant el (“entre
Sanitari Municipal de Protecció Animal roman tancat (liorabaixes. vespres i festius). aixi com per la
realització de proves mèdiques pel diagnòstic de animals malalts allotjats al nostre Centre que
requereixen de mitjans que l'Ajuntament de Palma no disposa i d"acord amb les prescripcions
tècniques que formen part del mateix i que acompanyen a la present resolució.

2.- DlSPOSAR un termini de presentació d'ofertes de lO dies naturals a paitir del dia següent de la
publicació (l"aquesta convocatòria mitjançant el Registre General d'aquest Ajuntament.

3. Autoritzar i disposar la despesa màxima de l0.000 € IVA inclòs. amb el desglossament següent:
8.264,4ó_ pressupost net. i l.735,54 euros en concepte d'IVA, 21% amb càrrec a la partida
pressupostària l4.3l120.227ll del vigent pressupost i dacord amb els preus unitaris dalt
assenyalats.
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AjuntamentOde Palma
Í».— Rccmtòixcr l'obligació i abonar la despesa quan s'acrctlitt que el SQI’VCI s ha (

correctament 1 s’ha presentat la factura.

Palma, 6 de setembre de 2021
151 responsable (lcl wntmctc
lfl Dtrcctnr del Centre Sanitari Nlunictpnl de Son Reus

l’etlm \rlorcll Ranma“

Que es (lccrèti
lÉl Regidor de lÍÀrea de Medi Ambient i Benestar .\nin
Decret de Batlia num. 301913t)26data 23 (16 2019
180113 núm, 94 de data l | 073019)

Ramón \t'tccnç Perpinyà Font.
Dccrct tlc Batlia núm_ 201912198. dc 31 730031 9

tBOlB núm. 35 de Z'FOÓ/ZOlO)

En prenc nom.
La cap del servei tlc Mcdt Ambient i Benestar —\mnml
1)th Dccrct dc,/Batlia núm 3000 (10 36 03/201-1
1 Botsaát/mttà 0;4.03.3014>
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luit a terme


