Ajuntament 336 de Palma

Resolució del Gerent de l'Institut Municipal de l'Esport per la qual s'aprova el contracte
menor d'obra per a la lmpermeobilitzució de la coberta del poliesportlu municipal Viver (CM

27/2020).

INFORME DE PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR

i. OBJECTE DEL CONTRACTE. Contracte menor d'obra per a la impermeabilitzacio de la
coberta del poliesportiu municipal Viver solucionar la problemàtica de filtracions d'aigua.
i

2. JUSTIFICAClÓ DE LA NECESSlTAT DEL CONTRACTE

S'ha emès, pel director de camps de futbol instal-locions exteriors, informe iustiticatiu de la
necessitat de la contractació, amb el vist i plau del Gerent, fonamentada en el següent:
”Al poliesportiu municipal del Viver nina una problemàtica de filtracions d'aigua. La coberta
es troba en mal estat i, quan plou, l'aigua es filtra arribant a la pista esportiva, això genera un
problema important de seguretat als propis usuaris/es de la instal lació cal posar-hi solució
i

i

Urgent".

Igualment, es diu a l'informe que hi ha la ”necessitat d'impermeabilitzar la coberta, reparar
els desaigües existents i revisari reparar les baixant: si és necessari. ”.
3, JUSTIFICACIÓ

DEL

PROCEDlMENT,

LA

TRAMlTACIÓ

LA

|

FORMA D'ADJUDICAClÓ DE

aplicació de l'article l 18 dela Llei 9/20i7, de contractes del sector públic, el
contracte es qualifica de menor ia que el seu import és inferior a 15.000 euros (IVA no inclòs).
Tipus de contracte: obra.
Procediment lorma d’adjudicació: adjudicació directa, contracte menor.
L'EXPEDIENT: En

Criteris de puntuació: Unic criteri: La millora respecte de l’import màxim de pressupost
especificat al t'aparat 5 d'aquest informe.
D'altra banda, s'assenyala que l'objecte del contracte no s“na configurat per a
evitar laplicació deles regles generals de contractació.
4. VALOR

ESTIMAiquuest contracte te' un valor estimat de 8.900,00€.

5. PRESSUPOST DEL CONTRACTE APLICACiÓ PRESSUPOSTARIA:
l

Import amb l'IVA inclòs

Aplicació pressupostària

Referència RC

tO.7ó9.00 €

38342002 200

2202100000t8

I

ó. TERMlNI D'EXECUCIÓ:

utilitzar, a partir

dies, incloent la comanda
que es notifiqui l'adjudicació,

7. LLOC DE PRESTACIÓ:

8. RESPONSABLE

DEL

15

i

subministrament dels materials a

Poliesportiu Municipal Viver

CONTRACTE: Pau Company Santos, director

9. TERMtNI DE GARANTIA: El termini

de instal-lacions.

de garantia serà de cinc anys.
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10. GARANTlES EXlGIDES PER A CONTRACTAR:

d'acord amb l'article
públic.

153 en relació

amb

No es necessari constituir garantia definitiva,
de la Llei 9/2017, de contractes del sector

el 118

1|. FORMA DE PAGAMENT DEL PREUi
» Presentant una única factura, en finatitzar la prestació, expedida per llentitat
conformada
pel responsable del contracte.
- Las toctura, una vegada
emesa, s'inscriurò al Registre de facturació de IlÀrea
Economicoadministrativa de i'lME o es tramitarà a través del programa FACE.
i

12. ENTITAT PROPOSADA PER A L’ADJUDICACTÓ DlRECTA:

-

S'ha constderat adient clonar tràmit de publicitat mitioncant publicació al perfil de
de l'Ajuntament de Palma (14/10/2020) a l'esmentada
contractant de I'lME
contractació per tot dlafavorir la concurrència d'ofertes
i

-

Tancat el termini de presentació d'otertes, s'han presentat les següents (import

IVA

inclòs):
«
Tecproim, $.L, oferta presentada 6.827,43 euros.

oferta presentada 7.778,28 euros.
»
Bensol construcciones, S.L. oferta presentada 10.285,00 euros.
El director de
camps de futbol instaltacions exteriors ha emès, en data 22 d'octubre de
2020, informe de valoració de les ofertes presentades, considerant que l'oferta millor
valorada és la de 1ecproim,$ L.
El director de camps de futbol
instal 'lacions exteriors ha emès, en data 27 d'octubre de
2020, informe d'observació de les prescripcions de l'article 118.3 LCSP, a on es manifesta
que:
«

Calidad cromàtica,

S.L,

i

”L'informe de la valoració d'ofertes de dia de 27 d'octubre 2020 emès pel director de
camps de futbol instal-locions exteriors conclou que l'entitat TECPROlM, S.L. ha obtingut la
millor valoració de les que nan concorregut.
i

efectes del que disposa l'article 183 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic es
deixa constància que l'entitat TECPROIM, S.L., dins l'any 2020, no no subscrit més contractes
menors que individual o conjuntamentsuperin la quantitat de 40.000,00 euros, IVA exclòs, per
a contractes d'obres”.

Als

1

present procediment s'han observat els requisits consten els informes 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 13 de juny de 2018 (Núm.
d'acord. JGL_201806|3_01_03).
AI

i

i

FONAMENTS DE DRET

compliment de les bases d'execució del pressupost 18, 33 i contormemenl determina
l'article 20,e dels Estatuts de l'institut Municipal de l’Esport de l'Ajuntament de Palma, en
relació amb la base 21. e. i) dlexecucio del pressupost, correspon al gerent: "l'autorització
deles despeses per un import inferior o 40.000 € quan siguin d“obres () interiors 0 15.000,00 € si
són altres despeses".
En
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L'article i llit de la Llei 9/20l7, 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 (l\/A no inclòs), quan es tracti de contractes d'obres, o a l5.000 euros (lVA no
inclòs), quan es tracti de contractes de subministrament o de serveis.
Per tot això, es proposa que es dicti la següent:
Resolució
i. Adjudicar a l'entitat Tecpraím, S.L (CIF B07i99235) el contracte menor d'obra per a la
impermeabilització dela coberta del Poliesportiu Municipal Viver, per un import de 5.642,50€,
al qual li correspon per lVA la quantitat de t.]84,93€, lo qual cosa ia un preu total de

6.827,43€ IVA inclòs,

Autoritzar i disposar la despesa de 6.827,43€ €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
38342002 200.
2.

]

3. Reconèixer l’obligació

i

abonar la despesa quan s“acrecliti que la prestació s'ha duit a

Que es decreti

gerent

\

varra Raig

N'he pres nota mitjançant validació electrònica.
El secretari
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