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MEMÓRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR
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Núm. d'expedient: CM 05 / 2021
Assumpte: contracte menor de servei per tasques de jardinería a determinades instal ·locions
de l'IME.
l. OBJECTE DEL CONTRACTE:

Contractació d'un servei pera tasques de jardineria puntuals a les instal lacions següents:
Palau Municipal d'Esports Son Moix

Pistes de Son Cladera, PM Joan Seguí, PM Son Ferragut, PM Son Cotoner, PM David
Muntaner

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE:

Degut a la manca del servei de jardinería des de el 31 de jul1ol de 2020 (9 mesos) el quol es
traba en procés de licitació i que a determinades instal iacions presenten un estat de
deter1orament elevat es considera necessari fer una intervenció puntual per desbrossament,
poda i neteja d'herbes.

3. ESPECIFICACIONS TECNIQUES DE LA PRESTACIÓ. FUNCIONS I TASQUES A REALITZAR

Totes les especificacions técníques sobre el servei venen detallodes a l'annex adjun1.
L'empres adjudicatória hauró de complir i presentar la documentació exigida amb tots els
reqtJisits en materia de PRL i CAE qtJe el tipus de feina implico.

4. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT, LA TRAMITACIÓ I LA FORMA D'ADJUDICACIÓ DE
L'EXPEDIENT:

En aplicació de l'article 118 de la Llei 9 /2017. de contractes del sector públic, el contracte es
qualifica de menor ja que el seu import és inferior a 15.000 € IV A no inclós
Tipus de contrae te: Servei
Procediment i forma d'adjudicació: adjudicació directa, contracte menor
Criteris de puntuació: l'oferta més c1vantatjoso económicament. S'adjudicarc'::! a qui ofereixi
una majar quantitat de tones d'estella per l'import de licitació de 15.000.00€ més IVA
D'altra banda, s'assenyala que l'objecte del contracte no s'ha configurat per o evitar
l'aplicació de les regles generals de contractació.

5. ÓRGAN DE CONTRACTACIÓ:

L'órgan de contractoció competent és el Gerent, conformement determina l'article 20.e
deis Estatuis de l'lnst1tut Municipal de l'Esport de l'Ajuntament de Palma. en relació ambla
base 22.1. e. i) d'execució del pressupost. correspon al gerent: "l'autorització de les
despeses per un import inferior a 40.000 € quan siguin d'obres ó inferiors o 15.000,00 €si són
al tres despeses. Les quanties anteriors s'entendron referides a l'import deis contractes menors
quan en tri en vigor la Llei 9 /2017 de Controctes del Sector Públic".
L'article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públ1c
determina que es consideren contractes menors als contractes de valor estimant inferior a
40.000 euros (IVA no inclós), quan es tracti de contractes d'obres, o a 15.000 euros (IVA no
inclós), quon es tracti de con1ractes de subministrament o de serveis.

6. VALOR ESTIMAT:

Aquest contracte té un valor estimat de 7.775,00,00€.
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