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Essent les 10’30 hores del dia 17 d’abril de 2018, es reuneix la Taula Tècnica de Valoració
del contracte de SUBMINISTRAMENTD’ ALIMENTS PER ALS CANS ALLOTJATS AL
CENTRE SANITARI DE PROTECCIÓ ANIMAL DE L’ AJUNTAMENT DE PALMA, es
reuneixen els següents amb motiu de la valoració de la proposició tècnica relativa als
criteris avaluables mitjançant judicis de valor, relatiu al contracte de referència:

— Sr. Pedro Morell, Director del Centre Sanitari Municipal de Son Reus.
— Sr. Fernando López—Bermejo, veterinari—TAE del Servei.
— Francisca Cirer Oliver, TAG—cap del sen/ei.

Es procedeix a valorar les proposicions relatives la composició dels pinsos, que haurà
de lliurar—se en envasos comercials entre 15 i 20 kgs, completament sec, extnidit, d’alta
digestibilitat, molt palatable. Apropiat per a cans sotmesos a un fort estres, amb les
següents característiques :

B.2. Composició.

Proteïna bruta : mínim 23 %.
Grassa bruta : mínim 12 %.
Fibra bruta : màxim 4 %.
Cendrcs : màxim 8 %
Humitat : màxim 12 %
Energia metabolitzable : 3.400 kcal/kg.
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\ Es valorarà la presència d’àcids grassos omega—6 i omega—3, glucosamina i sulfat
de condroitina, en els termes assenyalats al plec de condicions administratives.

ageLa Quantitat : 15.000 kg. (preu per kg. : 1,7 euros (IVA inclòs)

.SUBMINISTRAMENTI LLOC DE LLIURAMENT »

El subministrament inclou el trasllat i lliurament del pinso, aixi com la descàrrega i

adequat dipòsit al lloc habilitat pels serveis municipals per al seu emmagatzematge.
El lliurament del producte es farà de forma progressiva, segons les necessitats, prèvia

petició expressa del Director Veterinari del Centre Sanitari de Protecció Animal de Son



Reus, en el termini màxim de 48 hores a partir de la petició, podent reduir—se aquest
termini a 24 hores en cas de necessitat urgent.

Es presenten dos licitadors, DISPET SL i COPEMA PET SALUD SLU, amb les ofertes
següents pel que fa a la composició dels pinsos:

PLECS FORMA COPEMA PET SALUD DISPET SL
D’AVALUAR LES SLU
PROPOSICIONS

Proteïna Per cada 1% augment 26 % (+ 3 punts) 27 % (+ 4 punts)
bruta 23 % pereentatgemínim de
mínim proteïna bruta: 1 Punt

_ (màxim 15 punts)
Grassa Per cada 1% 15 % (+1,5 punts) 13 % (+ 0,5 punts)
bruta 12 % d’augment del
mínim percentatge de grassa

bruta: 0,5 punts
(màxim 4,5 punts)

Fibra bruta Per cada 1% 2,7' % (+ 1,5 punts) 3 %
4% màxim disminució

percentatge fibra
bruta: 1,5 punts
(màxim 4,5 punts)

Cendres 8% 6,9 % 8 %
màxim
Humitat 12 8 % 8)5 %
% màxim
Energia 3.623 Kcal/kg 3470 Kcal/kg
bruta: 3400
Keal/kg
Presència La presència dels Si (3 punts) Si (3 punts)
àcids mateixos es valorarà
grassos amb màxim tres

Total
"""

9 9
Puntuasió._

La puntuació obtinguda pels licitadors és de 9 punts cadascun, havent d’atendra a
l’oferta econòmica per haver—se produït empat.

Essent les 11’ 30 hores del dia de la data, s’aixeca la taula de valoració estenent la
present cta els signants ,
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