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ÀREA DE MEDI AMBIENT I BENESTAR ANIMAL
Aprovació convocatòria del Contracte menor de
subministrament d´aliments per Cans adults allotjats al Centre
Sanitari Municipal de Protecció Animal
1//2022

04020200

Son Reus Ref. 22022005033 Op.220220011451

1. Objecte
Aprovar la convocatòria per a la presentació d’ ofertes per a la contractació de
subministrament d’ aliments per cans adults allotjats al Centre Sanitari
Municipal de Protecció Animal.

Atès que recentment va quedar deserta la licitació convocada per a l’ adquisició
d’ aliments pels animals allotjats en el Centre Sanitari Municipal de Protecció
Animal, publicat al perfil del contractant en data 22/09/2021 ( Exp.2021-061-S).
Mentre es redacten els plecs per a la nova convocatòria pública és necessària l’
adquisició d’ aliments per tal de seguir cobrint les necessitats bàsiques dels
animals albergats al Centre.
És per això que, donada la urgència, es trau la convocatòria per a proveir d’
aliments pels cans adults albergats al Centre Sanitari Municipal de Protecció
Animal.
Aquesta convocatòria es publicarà al perfil del contractant per a facilitar la
concurrència competitiva.
3. Especificacions tècniques de la prestació (veure memòria justificativa del
contracte)
 Els aliments complet sec, extrusionat, delta digestibilitat, apetitós i
palatable, ha de reunir les següents característiques:
- Formula fitxa i predeterminada
- Ajustar-se a totes aquelles disposicions vigents d´Europa i Espanya
que li siguin d´aplicació
- El producte serà de marca comercial etiquetada i preparat per a la
distribució
- Es presentarà en envasos comercials entre 10 i 20 kg
- Composició mínima requerida:
Proteïnes % mínim
25
Grasses % mínim
12
Omega 3. % mínim
0.15
Cendres % màxim
8
Fibra % màxim
4
Humitat % màxim
12
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2. Justificació

E. metabolitzable kcal/ kg. mínim

3400

 Condicions de subministramen :
-

-

El subministrament inclou el trasllat i lliurament, així com la
descàrrega i adequat dipòsit al lloc habilitat per al seu
emmagatzematge, concretament en el Centre Sanitari Municipal de
Son Reus, Carretera de Soller Km 8,3. Camí Son Reus s/n. CP
07120. Palma. Illes Balears. El cost de totes aquestes operacions
queda inclòs en el preu ofertat.
El lliurament del producte es farà , segons les necessitats, prèvia
petició o comanda expressa del Director del Centre.
El subministrament haurà de transportar-se en embalatges
degudament condicionat i l´ entrega per les comandes ordinàries es
faran en 48h.

L’ import màxim per cada kg de pinso de ca adult és de 1.7€, amb un preu total
de 4.930 € amb IVA inclòs, amb càrrec a la partida pressupostària número 14
31120 22113 del vigent pressupost de l’ Area de Medi Ambient i Benestar
Animal.
Aquest preu s’ adequa als preus del mercat i l’ import és suficient per fer front a
les obligacions que es puguin derivar del contracte.
5. Criteris aplicables
A) Preu. 70 punts
Les ofertes es valoraran en funció del percentatge de descompte sobre el
preu per quilògram (1.7 €/kg). Aplicant la fórmula:
Po=(Pb x P)Mb
Po= Punts atorgats
Pb= Percentatge de descompte
Mb= Major percentatge ofert
Po= Punts obtinguts
B) Millora composició. 30 punts
 Per cada 1% d’ augment de percentatge mínim de proteïna bruta: 2
punts ( Màxim 15 punts)
 Per cada 1% d’ augment de percentatge mínim de grassa bruta: 2
punts (màxim 10 punts)
 Per cada 0.5% de disminució de percentatge màxim de fibra bruta: 1
punt ( Màxim 5 punts)
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4. Preu del contracte

6. Responsable del contracte
El regidor de l’ Area de Medi Ambient i Benestar Animal ha designat
responsable del contracte al director del Centre Sanitari Municipal de Protecció
Animal, el Sr. Pedro Morell Ramis.
7. Presentació d’ ofertes
Documentació a presentar:
- Declaració responsable de compliment dels requisits de capacitat per
contractar amb l’ administració segons els model annex I
- Pressupost desglosat de l’ oferta, firmat pel representant legal d’ entitat
interessada, amb segell de l’ empresa.
8. Lloc i termini presentació d’ ofertes.

-

L´oferta s´ha d´enviar al registra general de l`Ajuntament de Palma o al
següent correu electrònic: pedro.morell@palma.cat
El termini de presentació es de deu dies des de la publicació al Perfil del
Contractant del Ajuntament de Palma.

En aplicació de l’article 118.2 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic,
modificat pel Reial Decret Llei 3/2020, de 4 de febrer de Mesures Urgents d’
incorporació de diverses directives europees a la contractació pública, s’ha comprovat
que a l’expedient no s’altera l’objecte del contracte per a evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació.
Per l´exposat, el TAE director veterinari del CSMPA que subscriu d´acord amb
l´establert a l´article 124.4 apart n) de la Llei 7/85, de 2 d´abril reguladora de les Bases
del Règim local, segons la addició efectuada per la Llei 57/2003 de 16 de desembre, de
mesures per a la modernització del Govern Local; Art, 185 RD. Legislatiu 2/2004 de 5
de març que aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, les bases
del pressupost 19 i 34, el decret de Batlia núm. 201913026, de 28 de juny de 2019, d’
orgamnització dels serveis administratius de l’ Ajuntament de Palma, el decret núm.
201912198, de 17 de juny de 2019, d’ estructura de les àrees de l’ Ajuntament de Palma
i l’ assignació dels regidors titulars respectiu, el decret 201912308, de 18 de juny de
2019 de nomenament de tinents de Batle, l’ acord de la Juntya de Govern de Plama, de
31 de julioiol de 2019, que va delegar els contractes menors als titulars de les àrees i de
les àrees delegades en l’ àmbit de les seves competències, proposa que es podria dictar
el següent
DECRET
Primer.- Aprovar convocatòria per poder presentar ofertes pel Contracte menor de
subministrament de 2.900 kg d´ aliment sec (pinso) per cans adults allotjats al Centre Sanitari
Municipal de Protecció Animal, mitjançant anunci en el perfil del contractant, amb les

Núm. de decret: AJT 202207377. Signat per l'Ajuntament de Palma en data 27/04/2022 i hora 14:28.
URL de verificació: https://seuelectronica.palma.es/csv/default.htm?csv=DEC000C29EA28A81EDCB1C4B1B764B78EB7
OP 11451 Ref 5033
A 16148

-

característiques i composició determinades al punt 3 per un import màxim per cada kg
de pinso és de 1.7€, amb un preu total de 4.930€ amb IVA inclòs, amb càrrec a la
partida pressupostària número 14 31120 22113 del vigent pressupost de l’ Area de Medi
Ambient i Benestar Animal.
Segon.- Publicar la convocatòria al Perfil del Contractant de l’ Ajuntament de Palma
per a que es puguin presentar ofertes en un termini de 10 dies hàbils des de el dia de la
publicació al perfil.
Tercer.- Habilitar els canals necessaris per a la recepció d’ ofertes dins els terminis
establerts.
Palma, 22 de març de 2022
El responsable del contracte
El Director del Centre Sanitari Municipal de Son Reus
Pedro Morell Ramis.

Ramón Vicenç Perpinyà Font.
Decret de Batlia núm. 201912198, de 17/06/19
(BOIB núm. 85, de 27/06/2019)
En prenc nota,
La cap de Servei,
Pd. Decret de Batlia núm 3000 de 26/02/2014
( BOIB núm 30 de 04.03.2014)
Francisca Cirer Oliver
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Que es decreti,
El Regidor de l’Àrea de Medi Ambient i Benestar Animal
Decret de Batlia núm. 201913026 data 28/06/2019
(BOIB núm. 94 de data 11/07/2019)

