
 
 
 

 

 
 
ANUNCI CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT DE 2.000KG D’ 
ALIMENTS (PINSO) PER A MOIXOS ADULTS ALLOTJATS AL CENTRE 
SANITARI MUNICIPAL. 
 

1. Objecte 
 
Adquisició de 2.000kg d’ aliments (pinso) per moixos adults allotjats al Centre 
Sanitari Municipal de Protecció Animal. 

 
2. Tipus de contracte: Subministrament 

 
3. Procediment i forma d’ adjudicació: contracte menor 

 
4. Especificacions tècniques de la prestació (veure memòria justificativa del 

contracte). 
 Els aliments complet sec, extrusionat, d´alta 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 29 
Grasses % mínim 13 
Cendres % màxim 9 

Fibra%  màxim 4 
Vit.A Mínim 15.000 ui/Kg 
Vit.D3 Mínim 1.000 ui/kg  
Vit. E Mínim 3400 

Omega 3. Presencia 
Taurina Presencia 

 
 Condicions de subministrament : 

 
- El subministrament inclou el trasllat i lliurament, així com la 

descàrrega i adequat dipòsit al lloc habilitat per al seu 
emmagatzematge, al Centre Sanitari Municipal de Son Reus, 
Carretera de Sóller Km 8,3. Camí Son Reus s/n. CP 07120. Palma. 
Illes Balears. El cost de totes aquestes operacions queda inclòs en el 
preu ofert. 

- El lliurament del producte es farà , segons les necessitats, prèvia 
petició o comanda expressa del Director del Centre Sanitari  



 
 
 
Municipal. 

- El subministrament haurà de transportar- se en embalatges   
degudament condicionats i l´ entrega per les comandes ordinàries es 
faran en 48h.  

 
5. Òrgan de contractació: el regidor de l’ Àrea de Medi Ambient i Benestar 

animal, conforme a l´ acord de delegació de competències de la Junta de Govern 
de Palma del 31 de juliol de 2019 (BOIB núm. 109, de 8/8/19). 
 

6. Pressupost: L’ import màxim per cada kg de pinso de moix adult és de 2.6 €, 
amb un preu total de 5.200 € amb IVA inclòs. 
 

7. Forma de pagament del preu: Presentar factures  amb periodicitat de 
subministrament, expedides per l´ entitat i conformades pel responsable del 
contracte, desprès que es realitzi cada subministrament. 

 
8. Criteris aplicables  

 
A) Preu. 70 punts 

Les ofertes es valoraran en funció del percentatge de descompte sobre el 
preu per quilogram (2.6 €/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 
 Augment de proteïna. Per cada 1% d’ augment de percentatge mínim 

de proteïna bruta: 2 punts ( Màxim 16 punts) 
 Augment de Grassa, fins un 16%. Per  cada 1%  d’ augment de 

percentatge mínim de grassa bruta: 3 punts (màxim 9 punts) 
 Disminució de fibra bruta. Per cada 1% de disminució de percentatge 

màxim de fibra bruta: 2 punt ( Màxim 5  punts) 
 

9. Responsable del contracte: El director del Centre Sanitari Municipal de 
Protecció Animal, el Sr. Pedro Morell Ramis. 

 
10. Termini del contracte: El lliurament del producte es farà , segons les 

necessitats, prèvia petició o comanda expressa del director del Centre Sanitari 
Municipal. 
El subministrament haurà de transportar- se en embalatges degudament 
condicionat i l´ entrega per les comandes ordinàries es faran en 48h al Centre 
Sanitari Municipal de Son Reus.  
 
 
 



 
 

11. 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 desglossat de l’ oferta, firmat pel representant legal d’ entitat 

interessada, amb segell de l’ empresa, segons el model annex II. 
 

12. Lloc i termini presentació d’ ofertes.  
 
- L´ oferta es pot presentar al registre general de l`Ajuntament de Palma, 

dirigida al Centre Sanitari Municipal de Son Reus o bé enviar- ser al següent 
correu electrònic: pedro.morell@palma.cat. 

- Si es presenta l’ oferta per registre, caldrà informar- ne de la seva presentació 
a l’ adreça de correu electrònic indicat. 

- El termini de presentació es de deu dies hàbils des de la publicació  al Perfil 
del Contractant de l’ Ajuntament de Palma.  

 
 Per a qualssevol consulta en relació a aquest expedient es poden posar en comtacte amb 
el responsable en el telèfon: 971439353. 
 
 


