
Ajuntament ' de Palma

Unitat emissora: ÀREA Dlí MEDI AMBll AR ANIMAL 04020200
Contracte menor de subministrament d'electricitat per a la
recàrrega de vehicles elèctrics d'acord amb les instruccions de
la ’“H'C corresponents del Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió i Normativa associada en vigor,

Assumpte:

Núm. expedient
Identificació
d’expe dient

sonreus\puntsderccarrcga

Subministrament punts d'electricitat per a la recàrrega de
vehicles elèctrics d'acord amb les instruccions de la ’flTC

Assumpte corresponents del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i

Normativa associada en vigor.

Memòria 'ustijeativa

Atès que durant els ex sis anteriors es va procedir per part d'aquesta àrea, donada la situació dels vehicles
adscrits al servei del Centre Sanitari Municipal de Son Reus, amb una antigüetat de més de deu anys i amb un
ampli historial de reparacions sofertes durant els darrers anys amb un elevat cost, es va procedir a l'adqui ió de
vehicles elèctrics pel Servei. Aquests són menys contaminants i constitueix l'objecte d'aquest Ajuntament
promoure e incentivar l'ús de vehicles elèctrics. de caire mes ecològic. menors emissions de COZ. contribuint a

una major protecció del medi ambient.

Donada l'adquisició de vehicles elèctrics pel Servei del Centre Sanitari Municipal de Son Reus, resulta
aconsellable l’adquisició de tres punts de recarrega diferents a les instal-lacions del Centre. No es disposa de
mitjans suticients per realitzar per part del personal d'aquest Ajuntament el subministramentd'electricitat per a
la recàrrega de vehicles elèctrics d'acord amb les instruccions de la HTC corresponents del Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió i Normativa associada en vigor. Són tres unitats màxim.

Les ofertes que es presentin hauran d'ajustar-se a les prescripcions tècniques que acompanyen a la present
resolució, assenyalades com Annex 1. El termini de presentació d’ofertes serà de 7 dies naturals des de l'endemà
de la publicació de la present convocatòriaal perlil del contractant d'aquest Ajuntament.
Dpus de contracte: de subministrament.
Progdiment i forma d'acl'nrdi ació: adjudicació directe.

teris dc puntua turc criteri

El Regidor ha designat responsable del contracte al Director del Centre Sanitari de Son Reus, el Sr. Pedro Morell
Ramis. El pressupost màxim de licitació es de 7.880,00 €, IVA inclòs.

En aplicació de l'article l l8.3 de la Llei 92017, de contractes del sector públic, s'ha comprovat que a l'expedient
no s'altera l'objecte del contracte per a evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, i 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 ll8,

En compliment de les bases d'execució del pressupost 19, 3446 i 347 i 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, i sense perjudici de l'informe de l' OCD que, si procedeix resulti d'aplicació, es
podria dictar la següent
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AjuntamentOde Palma

RESOLUCIÓ
1. Convocat" el contracte menor de subministrament de punts d'electricitat per a la recàrrega de vehicles
elèctrics d 'acora' amb les instruccions de la "=ITC corresponents del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i
Normativa associada en vigor. Són tres unitats màxim, d'acord amb les prescripcions tècniques de l’annex I de
la present resolució. El pressupost màxim de licitació, IVA inclòs, és de 7.880,” € amb càrrec a la partida
14.3 I 120. 62411098 del vigentpressupost de despeses d'aquest .»ljuntalnent.

2. Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant d'aquest Ajuntament, atorgant un termini de 7 dies
naturals des de l“endcmà de la seva publicació per a la presentació (l“otiertcs. Les mateixes hauran d“itjustar—se a

les prescripcions tècniques de Fanncx I de la present resolució, com ja s'ha indicat; Hauran de presentar—se

mitjançant el Registre General d’aquest Ajuntament.
Palma. 1 de setembre de 2021
li] responsable del contracte
El Director del Centre Sanitari Municipal de Son Reus

Pedro Morell Ramis.

Que es decreti.
El Regidor de l“Àrea de Medi Ambient i Benestar Animal
Decret de Batlia núm. 20l913026 data ZSf'OÓr'L’Ol 9

(BOIB núm 94 de data 1 1 07,_0l9)

Ramón Vicenç Perpinyà Ponte
Decret de Batlia núm. 201913l98, de 17/06/19
(BOIB núm. 85, de 27/06/2019)

En prenc nota,
La cap de depanamcnt,
Pd. Decret de Batlia núm 3000 de 26/02’2014
(BOIB núm 30 de O4.03.2014)

Francisca Cirer Oliver
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