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Núm. expedient

1//2022

Assumpte

Decret adjudicació contracte menor subministrament
d’aliments per cans adults allotjats al Centre Sanitari de
Protecció Animal

Departament de Medi Ambient i Benestar Animal
Fase A 16148 Op 220220011451 Ref 22022005033

Memòria justificativa
Mitjançant resolució núm. AJT 202207377, publicada al perfil del contractant d’aquest
Ajuntament, es va convocar contracte menor de subministrament de 2.900 kg d’aliments
per cans adults allotjats al Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal, atorgant un
termini de presentació d’ofertes de 10 dies naturals des de l’endemà de la publicació del mateix
al perfil del contractant d’aquest Ajuntament.
Tipus de contractació: Contracte de subministrament
Tipus de procediment: Contracte menor
Tipus d’adjudicació: Directe.
El Regidor ha designat responsable del contracte al director del Centre Sanitari Municipal de
Protecció Animal, D. Pedro Morell Ramis.
L’import màxim d’adjudicació era de 1,7 € per cada kg de pinso, amb un preu total de 4.930 €,
IVA inclòs, amb càrrec a la partida pressupostària número 14 31120 22113 del vigent
pressupost de despeses.
Finalitzat el termini establert, es va presentar solament una oferta pel procediment definit a la
convocatòria
A continuació es mostra
documentació adjunta

la empresa que va presentar l’oferta de la forma establerta a la

Preu (sense iva)
COPEMA PET SALUD, SLU

4.097,70 €

IVA 10%

Preu (amb iva)

455,30 €

4.553,00 €

En aplicació de l’article 118.3 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, 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, i que el contractista proposat no ha subscrit més contractes menors que
individualment o conjunta superin la xifra prevista a l’apartat primer de l’article 118.
En compliment de les bases d’execució del pressupost 19, 34.6 i 34.7 (BEP 2022) i de l’ acord
de la Junta de Govern de Palma, que va delegar els contractes menors en general als titulars de
les àrees i de les àrees delegades en l’àmbit de les seves competències, i sense perjudici de
l’informe de l’ OCD que, si procedeix resulti d’aplicació, es podria dictar la següent
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Unitat emissora:

1.Adjudicar el contracte menor de subministrament d’aliments per cans adults allotjats al
Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal, a l’empresa COPEMA PET SALUD, SLU amb
CIF B57999484 i domicilia a Palma, per un import de 4.097,70 €al qual correspon per IVA la
quantitat de 455,30 € la qual cosa fa un preu total d’adjudicació del contracte de 4.553 € (10%
IVA inclòs)
2. Autoritzar i disposar la despesa de 4.553,00 € IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 14 31120 22113 del vigent pressupost de despeses.
3. Reconèixer l’obligació i abonar la despesa quan s’acrediti que el subministrament s’ha dut a
terme correctament i s’ha presentat la factura
Palma, 23 de maig de 2022
El responsable del contracte
El director del Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal

Pedro Morell Ramis

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)

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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RESOLUCIÓ

