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AjuntamentOde Palma
Unitat emissora:

ÀREA DE MEDI AMBIENT

I

04020200

BENESTAR ANIMAL.

Contracte menor de subministrament de valor inferior a
3000 € (IVA exclòs)
44/19

Assumpte:
Núm-,,,e,>,(p,edient_,,_

identificació
d'exvedient

Mediambient\menur Ref. 6611//9773 Op. 19923//30885

Contracte

menor pel subministrament passarel-la
;enrotllable de fusta per a persones amb mobilitat
reduïda al Parc Nacional de Cabrera, Illa de Cabrera
\

Assu m pte

Gran.

?

Memòria iustificativa
En el marc del conveni 2019 que estableix el mecanisme de col-laboració entre la
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura Pesca mitjançant l’ institut Balear de la
Natura (iBANAT) l'Ajuntament de Palma per a la realització d’inversions activitats de
divulgació del parc nacional de l’arxipèlag de Cabrera, s’ha destinat un crèdit de 3.200
euros per el subministrament d'una passarel-Ia enrotllable de fusta per a persones
amb mobilitat reduïda al parc Nacional de Cabrera, illa de Cabrera Gran. Per aquest
motiu, l'objecte del contracte és el subministrament d'una passarel-la de 18 m. 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 passareI-la haurà de complir amb els requisits mínims d’accessibilitat
eliminació de barreres arquitectòniques estipulades segons el RD72/1995 de 5 de
maig. L’ esmentat material s'ha de transportar fins al Club Nàutic Sa Ràpita (Puerto
Deportivo) Club explanada del Port, s/n. 07639 Sa Ràpita. Campos. (illes Balears).
i

i
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Tipus de contracte: de Subministrament.

Procediment forma d'adiudicació: adjudicació directe.
Criteris de puntuació: únic criteri.
i

El

Regidor ha designat responsable del contracte la TAE Biòloga, la Sra. Ana Miguel

Sebastián.

S' ha sol-licitat pressupostos a través del portal del contractant en data 22 de maig de
2019, les ofertes rebudes al termini de presentació, han estat les següents:

Empresa
Treballs del Bosc SL
Maderas Menur
Maderas Polanco
Dupi prefabricats

PREU SENSE |VA
(TRANSPORT INCLÓS)

PREU AMB IVA(21%)
(TRANSPORT iNCLòS)

2.910,00€
1.710,00€
1.891,0€
2.400,9€

3.521,10€
2.069,10€
2.288,11€
2.905,09€
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L’oferta més avantatjosa econòmicament és de l'empresa Maderas Menur,
B92068592, amb domicili Pol. Ind. La Immaculada, nau 11 — 29100 Coin — Màlaga, per
un import de 1710,00 euros més un 21% en concepte d' IVA, 359,1 euros, lo qual fa un
preu total de 2069,10 euros iva transport inclòs.
i

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
deles regles generals de contractació, 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

i

compliment de les bases d’execució del pressupost 18, 33.6 33.7 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, proposo
que es dicti la següent:
En

i

i

1. Adjudicar el contracte menor pel subministrament d'una passareI-Ia enrotllable de
fusta per a persones amb mobilitat reduïda per a instal-lar al parc Nacional de Cabrera,
illa de Cabrera Gran, a l’entitat Maderas Menur, B92068592, amb domicili Pol. Ind. La
Immaculada, nau 11 — 29100 Coin — Màlaga, per un import de 1.710,00 euros més un
21% en concepte d' lVA, 359,1 euros, lo qual fa un preu total de 2.069,10 euros iva i

transport inclòs.

2. Autoritzar disposar la despesa de 2069,10 euros IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació
i

pressupostària 14172056090044 (conveni Cabrera), del vigent pressupost 2019,
desglossat de la següent forma: la quantitat de 1675,04 euros a la Ref. 22019006611
Op. 220190019923 i la quantitat de 394,06 euros a la Ref. 22019009773 Op.
220190030885.
3. Reconèixer l'obligació abonar la despesa quan s'acrediti que el
s’ha realitzat correctament s'ha presentat la factura.
i
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Palma, 19 de juliol de 2019
La responsable del contracte
La TAE Biòloga,
Coor inado-rad)B plat es.
\
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Ana Miguel Seba
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Que es decreti,
El

regidor del’ Àrea de Medi Ambient Benestar Animal
i

Decret de Batlia núm.201913026 data 28/06/2019
núm. 94 de data 11/07/2019

BOIB

Ramón
ç Perpinyà Font.
Decret de Batlia 201912198 de 17/06/19
BOIB núm.85 de data 27/06/2019

prenc nota,
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