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Ajuntament � de Palma

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR
Núm. d'expedient: CM 09/2022
Asumpte: Contracte menor de subministrament i insta! ·lació de dos termo-acumuladors
d'ACS deis vestidors de rugbi del poliesportiu municipal Germans Escalas.
1. OBJECTE DEL CONTRACTE:
Contracte menor de subministrament i insta! ·lació de dos acumuladors d'ACS deis vestidors
de rugbi del poliesportiu municipal Germans Escalas.
2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE:
Degut a l'ús i la vida útil deis dos termo-acumuladors d'aigua calenta sanitaria (ACS) deis
vestidors de rugbi, presenten reiteradament i repetidament avaries, les quals no poden ser
esmenades pel mal estat de conservació deis mateixos. És necessari, substituir-los per tal de
garantir el correcte funcionament de la instal ·lació, així com també millorar el coeficient de
rendiment i per tant, l'eficiencia energetica.
3. ESPECIFICACIONS TECNIQUES DE LA PRESTACIÓ. FUNCIONS I TASQUES A REALITZAR
Per a poder optar a la licitació és imprescindible que !'empresa realitzi una visita a la
instal ·lació per tal de coneixer in situ les característiques i l'espai del subministrament i
instal ·lació a realitzar. S'ha de concretar el dio i !'hora de la visita amb els responsables de la
insta! ·lació, dins del període en que s'esta publicada la licitació. D'aquesta manera, es podra
garantir fer un pressupost ajustat a les necessitat demandades.
Requeriments tecnics:
•

Termoacumuladors de 300 litres

•

Termoacumuladors a gas natural

•

Potencia (kw): 16

•

Dimensions: 1700 alt x 632 ample x 647 fons.

•

Insta! ·lació terra/vertical

El pressupost inclou transport, desmuntatge deis actuals i muntatge deis nous. Així com
també, s'inclou el transport fins a un gestor de residus autoritzat.
4. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT, LA TRAMITACIÓ I LA FORMA D'ADJUDICACIÓ DE
L'EXPEDIENT:
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