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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR 

Núm. d'expedient: .. CM 25/2021/

Assumpte: contracte menor instal ·lació de nou cablejat per servei de veu, dades i sistema 
de control d'accessos a diverses ubicacions del Velodrom Municipal de Son Moix. 

1.0BJECTE DEL CONTRACTE 

Descripció: contractació de la insta! �oció de nou cablejat per a dotació de servei de veu, 
dades i sistema de control d'accessos a diverses ubicacions del Velodrom Municipal de Son 
Moix. 

2.JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE

Per tal de poder desenvolupar al complet les funcions del servei de recepció i gestionar els 
usos i control d'accessos deis espais esportius i dependéncies auxiliars ubicats al Velodrom 
municipal és necessari disposar de servei de dades, veu i accés a programa control 
d'accessos/GISE a la dependencia ubicada a tal efecte, dins l'edifici de serveis auxiliars. 

A la vegada, és necessari instal ·lar el cablejat per a una futura línea de torns de control 
d'accés al Velodrom municipal. 

Finalment és necessari derivar cablejat i presa de dades (internet) a la caseta mobil 
compartida entre l'IME i departament de mobilitat de l'Ajuntament de Palma, ubicada a 
!'exterior del Velodrom municipal. 

3.ESPECIFICACIONS TECNIQUES DE LA PRESTACIÓ

Totes les especificacions técniques venen detallades a l'annex adjunt. 

Per tal de poder optar a la licitació, és imprescindible que !'empresa realitzi una visita a la 
instal ·lació, amb un justificant d'assisténcia, per tal de conéixer in situ les tasques a realitzar. 
D'aquesta manera és podra garantir fer un pressupost ajustat a les necessitats demandades, 
tenint en compte les característiques, dimensions, especificacions técniques i de qualitat deis 
materials a subministrar, així com els obstacles a sortejar. 

S' ha de concretar el dio i hora de la visita per correu 
(margalida.sastre@ime.palma.cat) dins el període en qué estora publicada la licitació. 

S'ha de presentar un pressupost detallat, que ha d'incloure els desplac;aments, recursos, 
mitjans, feines auxiliars, ma d'obra i el material oportú per a la dotació d'aquest servei, així 
com retirada de tots els residus generats per al seu reciclatge i/o diposit a abocador 
autoritzat. 

Així mateix, jo han d'estar contemplades totes aquelles partides o despeses que puguin ser 
originades per el compliment de la normativa de prevenció -de riscs laborals (PRL) i de 
coordinació d'activitats empresarials (CAE), no podent ser augmentat posteriorment per 
aquests conceptes el pressupost jo presentat. 
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