ÀREA DE ECOLOGIA, AGRICULTURA I BENESTAR ANIMAL
SOL·LICITUD D’OFERTES PER AL SUBMINISTRAMENT D’UNA PASSAREL·LA
ENROTLLABLE DE FUSTA PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUIDA PER
AL PARC NACIONAL DE CABRERA,ILLA DE CABRERA GRAN
DE L `AJUNTAMENT DE PALMA
L’àrea d’Ecologia, Agricultura i Benestar Animal tramita l’expedient de contracte menor pel
subministrament d’una passarel·la enrotllable de fusta per a persones amb mobilitat reduïda al
Parc Nacional de Cabrera, Illa de Cabrera Gran.
Les condicions que heu de tenir en compte per a formular la vostra oferta són les següents:
OBJECTE DEL CONTRACTE: Subministrament d’una passarel·la enrotllable de fusta per
a persones amb mobilitat reduïda al Parc Nacional de Cabrera, Illa de Cabrera Gran.de l’
Ajuntament de Palma.
El subministrament inclou el trasllat i lliurament. El lloc de prestació del subministrament és
en el Port de Sa Ràpita. Club Nàutic Sa Ràpita. Explanada del Puerto s/n Sa Ràpita Campos
(Illes Balears)
TIPUS DE CONTRACTE: Subministrament
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL SUBMINISTRAMENT NECESSARI
És objecte del present contracte el subministrament d’una passarel·la de 18m. que haurà de permetre
l’accés de persones amb mobilitat reduïda, des del camí d’accés a Sa Platgeta, fins a la proximitat de la
riba en la illa de Cabrera Gran del Parc Nacional de Cabrera. La passarel·la haurà de complir amb els
requisits mínims d’accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques estipulades segons RD 72/1995
de 5 de maig.
-La passarel·la tindrà les següents característiques tècniques:
a) Haurà d’estar realitzada en fusta autoclaveada que permeti condicions de durabilitat adequades
per a classe de risc IV, segons norma EN335-1.1992 situació en la qual el component està en
contacte amb el sòl i exposat a una humidificació permanent.
b)Fabricada en fusta de pi del país amb certificat FSC Espanya (Forest Stewardship Council
Spain)
c)Dimensions de cada tram: Rajoles de coberta 1200*3000*32 mm, de la mateixa manera
fabricades en fusta de pi del país, passades per autoclau i amb certificat FSC. Cantons roms
longitudinalment per les dues cares, de manera que es puguin emprar per tots dos costats, maximitzant el
ús i mantenint les propietats sense que es puguin produir danys ni molèsties per irregularitats. La unió
dels llistons es farà mitjançant cordó de niló impermeable, amb pas per l’interior d’orificis i espaiadors
entre taules. S’hauran de subministrar sis trams de les dimensions de referència per a cobrir una longitud
màxima de 18 m-El lloc de prestació del subministrament és en el Port de Sa Ràpita. Club Nàutic Sa Ràpita (Puerto
Deportivo) Club explanada del Puerto s/n . 07639 Sa Ràpita. Campos (Illes Balears).
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JUSTIFICACIÓ
DEL COMPLIMENT DE LES ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES: Documentació a
aportar juntament amb l'oferta econòmica: Descripció qualitativa i quantitativa de
l’equipament tècnic sol·licitat.
PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ: adjudicació directa, contracte menor.
CRITERIS DE PUNTUACIÓ: Serà seleccionada l’oferta econòmica més baixa que s’ajusti
a les especificacions tècniques sol·licitades.
PRESSUPOST :3.025,00 (IVA inclòs) (tres mil vint-i-cinc )
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: L’òrgan de contractació competent és el regidor de
l’Àrea d’Ecologia, Agricultura i Benestar Animal.
LLOC DE SUBMNISTRAMENT DEL MATERIAL: Port de Sa Ràpita. Club Nàutic Sa Ràpita
(Puerto Deportivo) Club explanada del Puerto s/n . 07639 Sa Ràpita. Campos (Illes Balears)
TERMINI MÀXIM PER AL SUBMINISTRAMENT: Quinze dies des de la notificació de
l’adjudicació
RESPONSABLE DEL CONTRACTE: El responsable del contracte per part del la
Conselleria de Medi Ambient, serà el Sr. José Romero Casado, Director tècnic del Parc nacional
de Cabrera qui a tot moment podrà sol·licitar informes, mesuraments o quantes aclariments
siguin precisis per a la correcta execució del projecte. Al mateix temps serà responsable de
l’emissió de les certificacions i de la recepció dels subministraments. Per part de l’Ajuntament de
Palma, la responsable del contracte serà Ana Miguel Sebastian TAE biòloga del Departament
d’Ecologia, Agricultura i Benestar Animal.
FORMA DE PAGAMENT DEL PREU: Presentant una única factura, en haver-se realitzat
la prestació expedida per l’entitat i conformada pels responsables del contracte.
LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES: Les ofertes s’han d’enviar
al següent correu electrònic: ecologia@palma.cat o presentar-les al Registre General d’aquest
Ajuntament. *En el cas de presentar-se per correu electrònic, els interessats s’han d’assegurar
que les ofertes s’han rebut correctament.
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES: 10 dies naturals des de l’endemà de
la publicació d’aquest anunci al perfil de contractista.
Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb Ana Miguel
Sebastian Biòloga del Departament d’Ecologia, Agricultura i Benestar Animal.
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