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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR DE 

SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER AL LABORATORI MUNICIPAL 

 

ENTITAT CONTRACTANT: Ajuntament de Palma 

SERVEI/ÀREA: Laboratori Municipal - Àrea delegada de Turisme, Sanitat i Consum. 

EXPEDIENT: 17/2022 
 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objectiu de la present contractació és la licitació com a contracte menor de 

subministrament de diferent mobiliari per a la realització de les tasques pròpies del 

Laboratori Municipal, especialment pel que fa a assegurar el bon funcionament i 

seguretat. 

 

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 

Els mobles del laboratori tenen més de 50 anys i estan molt deteriorats pel temps i per 

l'ús. És necessari canviar alguns mobles de la sala on es fan les anàlisis químiques. La 

sala de preparació de mostres necessita també la total renovació del mobiliari, per la qual 

cosa s'han de canviar.  

 

El caràcter especialitzat de l’objecte del contracte requereix uns mitjans materials i 

humans adients, dels que no disposa el Laboratori Municipal i, per tant, es fa necessari 

encarregar dits subministraments a una empresa externa especialitzada, a fi de poder 

realitzar-se els mateixos des de paràmetres de qualitat. 

 

 
3. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ I TERMINI 

D’EXECUCIÓ. 

  

Es tracta del subministrament del mobiliari següent: 
 

1 Taula mural 249x62x90cm  

1 Taula mural 304x62x90cm  

1 Taula mural 385x62x90cm  

1 Taula central 249x120x90cm amb una pica a un extrem  

3 Moble calaixera de frontal 51cm suspesa per la taula mural  

3 Moble d´un calaix i un armari de 51cm suspesa per la taula mural  

1 Prestatgeria d´una balda per la taula central  

1 Prestatgeria mural amb vidres corredor 240x40x40cm amb tres separacions verticals  

1 Pica i aixeta  

Transport i desmuntatge dels mobles antics i muntatge dels nou  inclosos. 

1 Instal·lació de presa d'aigua per la pica. 

20 instal·lacions de presa de corrent per estufes i d'altres aparells a les taules. 

 

Els mobles han de ser fabricats amb tauler de fusta de 19mm de gruix, recobert amb 

resines melaminad  conforme a UNE-EN 312Color blanca amb rivet negre. 
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3.2.-TERMINI D’EXECUCIÓ I DURADA DEL CONTRACTE: Els 

subministrament s’hauran de posar a disposició del Laboratori Municipal, abans de dos 

mesos comptats des de l’adjudicació del contracte. 

 

4. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT, LA TRAMITACIÓ I LA FORMA 

D’ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT 

En aplicació del article 118 de la Llei 9/2017 , el contracte es qualifica de menor ja que 

el seu valor estimat és inferior a 15.000 euros més IVA i la seva durada és inferior a un 

any.  

 

Tipus de contracte: Subministrament. 

 

Procediment i forma d’adjudicació: adjudicació directa, contracte menor. 

 

Criteris de valoració: s’adjudicarà el contracte a l’oferta amb millor relació qualitat- preu, 

la qual cosa serà avaluada amb criteris econòmics i qualitatius, vinculats a l’objecte del 

contracte, com és el cost, el valor tècnic, les característiques estètiques i funcionals, 

l’accessibilitat i el disseny universal per a totes les persones usuàries, les característiques 

mediambientals, així com les condicions de comercialització, és a dir, el servei post-venda 

i l’assistència tècnica, els compromisos relatius a recanvis i seguretat dels 

subministraments, així com les millors condicions de lliurament o execució.  

 

En aquest sentit, s’haurà de lliurar: 

 

- oferta econòmica, desglossant l’IVA de manera separada 

 

-i una Memòria amb descripcions tècniques, fotografies  i informació gràfica per poder 

valorar la relació qualitat-preu, per al millor funcionament operatiu del Laboratori 

Municipal. 

 

5.ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 

L’òrgan de contractació competent és la Regidoria de Turisme, Sanitat i Consum, 

conformement amb l’Acord de delegació de competències de la Junta de Govern de Palma 

de  data 31-07-19 

 

6. VALOR ESTIMAT 

Aquest contracte té un valor estimat de 8.264,46 euros més IVA.  

7. PRESSUPOST DEL CONTRACTE I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

 

Import sense IVA: 8.264,46 € 

IVA al 21 %: 1.735,54 € 

Import amb IVA inclòs:  

10.000,00 € 

Aplicació pressupostària 

19.31110.62500  

Laboratori-mobiliari 

 

Referència RC 

op. 220220013095 

ref. 22022005271  
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8.-COMPLIMENT DE REQUISITS APLICABLES ALS CONTRACTES 

MENORS 

Els contractes menors no podran tenir una duració superior a l’any ni ser objecte de 

pròrroga.  

De conformitat amb les previsions contingudes a l’article 118.2 de la Llei 9/2017, de 08 

de novembre, de Contractes del Sector públic, en la redacció vigent introduïda mitjançant 

D.F. 1.1 del RD-Llei 3/2020, de 4 de febrer, s’informa que no s’ha alterat l’objecte del 

contracte per evitar l’aplicació del llindar de 15.000 euros de valor estimat del contracte, 

establert a l’apartat 1 del precepte, per a contractació menor de serveis o 

subministraments.  

El tipus màxim de licitació previst com a preu inicial del contracte s’ha definit en base a 

ofertes similars i preus actuals de mercat. L’import és suficient per fer front a totes les 

obligacions que es puguin derivar del contracte, pel que fa durada, objecte i resta de 

circumstàncies exposades. No s’ha alterat el preu del contracte per evitar l’aplicació de 

les regles generals de contractació. 

Cal recordar que, d’acord amb l’art. 131.3 LCSP 9/2017, els contractes menors podran 

adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb 

l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació, complint amb les normes 

establertes a l’art. 118.  

En aquest sentit, els licitadors hauran de presentar una declaració responsable en relació 

a la seva solvència i aptitud per contractar, i amb absència de prohibicions per a contractar 

amb les Administracions Públiques.  

Per manca de personalitat jurídica, en cap cas, les comunitats de béns no poden ser 

adjudicataris de contractes (art. 65 LCSP). S’entendrà acreditada la capacitat d’obrar de 

l’empresari o professional amb la presentació de la factura corresponent, sempre i quan 

aquesta reuneixi i contengui les dades i requisits establerts en la normativa que regula el 

deure d’expedir i lliurar factura. L’Ajuntament podrà requerir, en qualsevol moment al 

contractista que acrediti la seva capacitat.  Ha de trobar-se al corrent de les obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social. 

Perfeccionament del contracte:  

Cal recordar que, d’acord amb les previsions contingudes a l’art. 153.2 LCSP 9/2017, en 

el cas dels contractes menors definits en l'article 118, s'acreditarà la seva existència amb 

els documents als quals es refereix aquest article: el present informe de l'òrgan de 

contractació justificant de manera motivada la necessitat del contracte i que no s'està 

alterant el seu objecte amb la finalitat d'evitar l'aplicació dels llindars establerts; així 

mateix es requerirà l'aprovació de la despesa i la incorporació finalment a l’expedient de 

la factura o factures corresponents.  
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9.- RESPONSABLE MUNICIPAL DEL CONTRACTE: 

El Director del Laboratori Municipal.  

10.- GARANTIES EXIGIDES PER A CONTRACTAR: 

D’acord amb les exigències contemplades a l’article 118 de la Llei 9/2017, de Contractes 

del Sector Públic, no és necessari constituir garantia definitiva, tractant-se d’un contracte 

menor.  

11.- PUBLICITAT I CONCURRÈNCIA. PRESENTACIÓ D’OFERTES 

La licitació del present contracte menor es subjectarà a principis de publicitat i 

concurrència mitjançant la inserció d’anunci a l’espai “Perfil del contractant/ Contractes 

Menors” de la plana web de l’Ajuntament de Palma.  

El termini de presentació d’ofertes serà de 7 dies naturals des de l'endemà de la publicació 

de l'anunci. Les empreses poden presentar les ofertes preferentment a través de l’adreça 

electrònica joan.mora@palma.cat 

Si es presenta l’oferta mitjançant instància presentada en el Registre de l’Ajuntament de 

Palma, adreçada al Laboratori Municipal de l'Àrea de Turisme,Sanitat i Consum, plaça 

Santa Eulàlia, nº9, 4ª, 07001, Palma, caldrà informar de la seva presentació a l’adreça de 

correu electrònic indicada. 

 

Cal presentar: 

-Declaració responsable del licitador sobre compliment dels requisits de capacitat per 

contractar amb l'Administració pública. 

-Oferta econòmica, amb el detall desglossat per cada un dels serveis, signat pel 

representant legal de l'entitat interessada, i inserint el segell de l'empresa si es tracta de 

persona jurídica. S'ha d'indicar el tipus d' IVA aplicable o si l'entitat està exempta, i les 

dades del compte bancari. 

-i una Memòria amb descripcions tècniques, fotografies  i informació gràfica dels 

subministraments ofertats, per poder valorar la relació qualitat-preu, per al millor 

funcionament operatiu del Laboratori Municipal. 

 

12. FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 

Una única factura en finalitzar el lliurament dels subministraments, expedida per l’entitat 

o empresa i que haurà de ser conformada pel responsable municipal del contracte 

 

Palma, 7 d’abril de 2022 

El responsable del contracte, 

Director del Laboratori Municipal 

Joan A. Mora Palou 

(doc signat electrònicament) 

http://www.palma.cat/
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