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Tipus de contractació: Contracte de subministrament
Tipus de procediment: Contracte menor
Tipus d'adjudicació: Directa

ENTITAT CONTRACTANT: Ajuntament de Palma
SERVEI/AREA: Area d’Ecologia, Agricultura i Benestar Animal
CONTACTE: La coordinadora : Ana Miguel Sebastián
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PLECS TECNICS PER AL SUBMINISTRAMENT D'UNA PASSAREL-LAENROLLATBLEDE FUSTA
PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUIDA AL PARC NACIONAL DE CABRERA,ILLADE
CABRERA GRAN

1. ANTECEDENTS

En el marc del conveni 2019 que estableix el mecanisme de col- laboració entre la Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca mitjançant l’Institut Balear de la Natura (IBANAT) i l’Ajuntament de
Palma per a la realització d’inversions i activitats de divulgació del parc nacional de l’arxipèlag de
Cabrera, s'ha destinat un crèdit de 3.200 € per a subministrament d’una passarel'la enrotllable de
fusta per a persones amb mobilitat reduïda al parc Nacional de Cabrera, illa de Cabrera Gran

2. OBJECTEDEL CONTRACTE

És objecte del present contracte el subministrament d’una passarel'la de 18111. 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 passarcl-la haurà de complir amb els
requisits mínims d’accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniquesestipulades segons RD 72/1995
de 5 de maig.

>La passarei'la tindrà les següents característiquestècniques:
a) Maura d’estar realitzada en fusta autoclaveadaque permeti condicionsde durabilitat adequades
per a classe de risc IV, segons nomia EN335-1.1992 situació en la qual el component està en
contacte amb el sòl i exposat a una humidiiicacio' permanent,
b)l:abricada en fusta de pi del país amb certificat FSC Espanya (Forest Stewardship Council
Spain)
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c)Dimcnsions de cada tram: Rajoles de coberta 1200$3000$32 mm, de la mateixa manera
fabricades en fusta de pi del pais, passades per autoclau i amb certiiicat 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’orit'icis i espaiadors
entre taules. S'liauran 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 Pon de Sa Ràpita. Club Nàutic Sa Ràpita (Puerto
Deponivo) Club explanada del Puerto s/n . 07639 Sa Ràpita. Campos (Illes Balears).

4.-TERMINID’EXECUCIÓ DELS TREBALLS I LLIURAMENT

Quinze dies des de la comunicació de la resolució de l’adjudicació a l'empresa subministradora.

5. PRESSUPOST MÀXIM I CREDIT PRESSUPOSTARI

PRESSUPOST MAXIM 2.500,00€
(incloent transport tius al
Port de Sa Ràpita)
IVA(21%) 525,00€
TOTAL 3.025,00 €

L’aplicació pressupostària és la l4 17205 6090044 ADQUlSlClÓ_PASSAREL-LA PLATJA DE
CABRERAACCES. MOBIL. REDUIDA de l’exercici 2019 AMB CREDITDEF. DE 3.200 €

6. SISTEME D’OBTENCIÓ D’OFERTES

Es donarà informació a traves del perfil del contractant de l’Ajuntament de Palma amb la
finalitat d’obtenciód’ofertes

7. CRITERI D’ADJUDICACIÓ

S’adjudicarà la oferta econòmicament més avantatjosa

8.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 lAjuntament de Palma la responsable del contracte serà Ana
Miguel Sebas ' biòloga del DepartamentdEcologia Agriculturai BenestarAnimal.
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