Ajuntament

5 de Palma

Resolució del Gerent de l'institut Municipal de l'Esport per la qual s'aprova el contracte
menor d'obra per a reparacló i adequucló del paviment ubicat a la zona de la presidència
de l'institut Municipal de l'Esport, edlllci Palau Municipal d'Esports Son Moix. (CM 23/2020).
INFORME DE PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR

]. OBJECTE DEL CONTRACTE. Obra per a reparació adequació del paviment ubicat a la
zona de la presidència de l'institut Municipal de l'Esport, edilici Palau Municipal d'Esports Son
i

Moix.

2. JUSTlFICAClÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE

S'ha emès, per la directora del Palau Municipal d'Esports Son Moix, informe justilicatiu de la
necessitat de la contractació, amb el vist plau del Gerent, fonamentada en el següent:
i

”El paviment enraiolat, ubicat a la zona que
ocupa la presidència de l'Institut Municipal de
l'Esport, edifici Palau Municipal d'Esports Son Moix, s'na aixecat i és necessària la seva

reparació i adequació".

3. JUSTIFICACTÓ DEL PROCEDIMENT, LA TRAMITACIÓ
LA FORMA D'ADJUDICAClÓ
DE
L’EXPEDIENT: En aplicació de l'article Ii8 de la Llei9/2017, de contractes del sector públic, el
l

contracte es qualifica de menor ja que el seu import és inferior a 40.000 euros [IVA no inclòs).
Tipus de contracte: obro.

Procediment forma d'adiudicació: adjudicació directa, contracte menor.
Criteris de puntuació: Unic criteri: La millora respecte de l'import màxim de pressupost
especificat al l'aparai 5 d'aquest informe.
D'altra banda, s'assenyala que l'objecte del contracte no s'ha configurat per a
evitar l'aplicació de les regles generals de contractació.
4. VALOR

ESTIMAlequest contracte té un valor estimat de 8.i 75,53€.

5. PRESSUPOST DEL CONTRACTE APLlCAClÓ PRESSUPOSTARIA:
l

Import amb I'lVA inclòs

Aplicació pressupostària

Referència RC

989239 €

22342002 200

22020000017

i

6. TERMINl D'EXECUCIÓ:

utilitzar,

30 dies, incloent la

a partir que es notifiaui l'adjudicació.

7. LLOC DE PRESTACIÓ: Palau

8. RESPONSABLE

DEL

i

subministrament de materials a

Municipal d'Esports Son Moix.

de la instal lació.
termini de garantia sera d'un any des de la recepció definitiva de

CONTRACTE: Margalida Sastre Mestres, directora

9. TERMlNl DE GARANTIA: El

l'obra.

comanda
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CONTRACTAR: No es necessari constituir garantia definitiva,
153 en relació amb el its de la Llei 9/2017, de contractes del sector

IO. GARANTIES EXIGIDES PER A

d'acord amb l'article
públic.

li. FORMA DE PAGAMENT DEL

PREU:

, Presentant una única factura, en finalitzar la prestació, expedida per l'entitat conformada
pel responsable del contracte.
«
Les tactura, una vegada emesa, s'inscriura al Registre de facturació de l'Àrea
Economicoadministrativa de l'lME o es tramitarà através del programa FACE.
i

12. ENTITAT PROPOSADA PER A L'ADJUDICACIÓ DIRECTA:

.

S'ha considerat adient donar tràmit de publicitat mitjançant publicació al perfil de
contractant de I'lME i de i'Aiuntament de Palma (30/09/2020) a l'esmentada
contractació per tal d'afavorir la concurrència d'ofertes.

-

Tancat el termini de presentació d'ofertes, s'han presentat les següents [import

lVA

inclos):
Nyquist, engenverio i serveis, S.L. oferta presentada 8.993,08 euros.

projects and services, S.L. oferta presentada 9.861,65 euros.
La directora del Palau Municipal d'Esports Son Moix ha emès, en data lo de novembre de
2020, informe de valoració de les ofertes presentades, al qual manifesta el següent
-

Aniri

"L'entitat Nyquist, enginyeria i serveis 857774044 presenta l'oferta més econòmica però no ha
presentat la documentació CAE pertinent pera optara la licitació,
L'entitat ANIRI PROJECTS AND SERVlCES (Hugo projects} ha presentat la segona oferta més
Per tant, atenent al que queda establert a la memòria justificativa del contracte menor, es
proposa la contractació de l'entitat ANlRl PROJECT SERVlCES".
La directora del Palau Municipal d'Esports Son Moix ha emès, en data 26 d'octubre de
LCSP, a on es manifesta
2020, informe d'observació de les prescripcions de l'article

usa

que:

”...l'entitat ANlRt PROJECT SERVICES (Hugo poriects) ha obtingut la millor valoració dels que
han concorregut, atès que l'oferta més econòmica presentada Nyquist, engenyerio sen/eis
no ha presenat la documentació CAE pertinent pero optar a la lictació.
r

efectes del que disposa l'article i 1213 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic es
deixa constància que l'entitat Aniri Proiect Services, SLU 857834988 dins l'any immediatament
anterior a l'aprovació de la despesa, no ha més contractes menors que individual o
conjuntamentsuperi la quantitat de AO.DO0,00 euros, IVA no inclòs per a contractes d'obra".
Als

igualment, es manifesta a aquest informe que: "El conjunt d'actuacions contingudes a
l’apartat 3 del document de les condicions de la contractació determinen l’objecte del
contracte , i representen una prestació que constitueix una unitat, no sent en cap cas part
d'una fragmentació d'altres prestacions".
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Ajuntament % de Palma

present procediment s'han observat els requisits consten els iniormes que exigeix la
instrucció sobre els contractes menors a l'Ajuntament de Palma als seus organismes
autònoms, aprovada per la Junta de Govern en sessió de dia l3 de juny de 20l8 (Núm.
d'acord. JGL_20180613_Ol_03).
Al

i

i

FONAMENTS DE DRET
En compliment de les bases d'execució del pressupost la 33 contormement determina
l'article 20.e dels Estatuts de l'Institut Municipal de l'Esport de l'Ajuntament de Palma, en
relació amb la base 2l. e. i) d'execució del pressupost, correspon al gerent: "l'autorització
de les despeses per un import interior a 40.000 € quan siguin d'obres a inferiors a 15.000,00 € si
són altres despeses”.
L'article l l8.l de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
determina que es consideren contractes menors als contractes de valor estimant inferior a
40.000 euros (IVA no inclòs), quan es tracti de contractes d'obres, a a 15.000 euros (l\/A no
inclòs], quan es tracti de contractes de subministrament o de servei;.
Per tot això, es proposa que es dicti la següent:
i

Resolució

a t'entitat Aniri Project Services, S.L.U, amb CiF 857834988, el contracte menor
d'obra per a reparació adequació del paviment ubicat a la zona de la presidència de
l'Institut Municipal de i'Esport, ediiici Palau Municipal d'Esports Son Moix, per un import de
8.l50,t3€, al qual li correspon per IVA la quantitat de l.7l t,53€, la qual cosa fa un preu total
de 9.86l ,65€ IVA inclòs.
2. Autoritzar disposar la despesa de 9.861,65€, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
]. Adjudicar

i

i

22342002 200.

3. Reconèixer l'obligació

i

abonar la despesa quan s'acrediti que

terme correctament is'ha presentat la factura.
Palma, 7 de generd

la prestació

s'na duit a

Que es decreti
El gerent

El

res nota mitjançant validació electrònica.
se retari
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