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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR 

Núm. d'expedient: CM 15/2019

Assumpte: contracte menor 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE:

Descripció: Subministrament de Pelet per la caldera de qualsevol insta! ·!oció del !ME que ho 
hagi de menester. 

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE:

Per tal de poder donar un correcte servei a la ciutadania promovent l'activitat física i 
l'esport, així com els habits saludables, hi ha uns serveis complementaris que s'han 
d'oferir com és el d'aigua calenta sanitaria i calefacció a les díferents insta! ·lacions. 

Fins ara aquestes insta! ·lacions han fet servir combustibles com gas i gasoil, pero les 
noves tecnologies i la necessitat de buscar combustibles més economics i ecologics ens 
han fet insta! ·lar calderes de pelet, calderes que necessiten un subministrament periodic 
d'aquest combustible. 

La proposta de duració d'aquest contracte menor seria aproximadament de 10 mesos; 
és a dir, de dio 1 de abril a 31 de desembre de 2019. 

3. ESPECIFICACIONS TECNIQUES DE LA PRESTACIÓ:

a) OBJECTE DEL CONTRACTE
L'objecte del contracte es el subministrament de pelet per la calefacció i/o aigua sanitaria 
per les insta! ·lacíons del IME que ho hagin de menester 

b) ACTIVITAT DEL INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT.
Organització de competicions, propietari de pistes esportives, organització d'actes públics, 
espectacles i qualsevol altre activitat relacionada amb l'esport o institucional de 
l'Ajuntament de Palma de Mallorca. 

e) CONDICIONS DEL PRODUCTE

El pelet subministrat haura de tenir el certíficat de qualitat EN plus-A 1 segons norma EN 17961 .2 
complint la norma ISO 17225-2 i totes aquelles especificacions normatives que s'estableixen a 
la legislació aplicable en vigor. 

El pelet sera entregat previa petició del IME. L' adjudicatari haura de presentar aquest 
certificat amb caracter previ a la iniciació del contracte. 

4. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT, LA TRAMITACIÓ I LA FORMA D'ADJUDICACIÓ DE
L'EXPEDIENT:

En aplicació de l'article 118 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, el contracte es 
qualifica de menor jo que el seu import és inferior a 15.000 € (IVA no inclos). 

Tipus de contracte: subministrament 

Procediment i forma d'adjudicació: adjudicació directa, contracte menor 
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