Unitat emissora:

Codi orgànic

04020200 Departament d’Ecologia, Agricultura i Benestar Animal

DNI/CIF Destinatari/a
Procediment:

Tramesa des del Departament de Medi Ambient i Benestar Animal

Núm. d’expedient:
Doc. complimentat:

Plec tècnic

Assumpte:

CONTRACTE MENOR PER AL SUMINSTRAMENT DE PRISMATICS I UNA
CAMERA FOTOGRAFICA PER AL PERSONAL DEL PARC NACIONAL DE
CABRERA

Tipus de contractació: Contracte de subministrament
Tipus de procediment: Contracte menor
ENTITAT CONTRACTANT: Ajuntament de Palma
SERVEI/AREA: Medi Ambient i Benestar Animal
CONTACTE: La coordinadora : Ana Miguel Sebastián
C/Joan Maragall,3-07006 PALMA
platges@palma.cat

1. JUSTIFICACIÓ
En data 15 de desembre de 2021, es va rebre la notificació de la Conselleria de Medi
Ambient i Territori de la CAIB amb núm. reg. O00011756e2100088619 de la resolució
per la qual s’atorga una subvenció a l’Ajuntament de Palma, ja que Palma es troba dins
l’àrea d’influència socioeconòmica del Parc Nacional Maritimoterrestre de Cabrera, del
projecte “Adquisició de prismàtics i camera fotográfica per al personal del Parc Nacional
de Cabrera”.
El projecte es una iniciativa publica que millora els serveis prestats per la
Administració Local en relació directa al objectiu del parc nacional art.1p.2 de la llei 14/9
relatiu a fomentar les activitats educatives i culturals que permetin un millor coneixement del
Parc i és una activitat subvencionable segons art.3 a1 del RD 1229/2005, 13 d’octubre, pel
qual es regulen les subvencions públiques amb càrrec als pressuposts generals de l’Estat en
les árees d’influència socioeconòmica dels parcs nacionals.

2.- OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte d’aquest contracte és el Subministrament del següent material per a fomentar les
activitats educatives i culturals que permetin un millor coneixement del PNC
A) 25 prismàtics:
-23 per activitats educatives de 8*42
-2 per al personal del Parc Nacional de Cabrera de 10*42
B) 1càmera fotogràfica submergible amb funda compacta i tarjeta de memòria de 64GB
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3.-JUSTIFICACIÓ D’ABSENCIA DE FRACCIONAMENT DE L’OBJECTE DEL
CONTRACTE

De conformitat amb l´article 118.3 de la Llei 9/2017, de 08 de novembre , de Contractes del
Sector públic , s´informa que no s’està fraccionant irregularment l’objecte del contracte per
evitar el procediment o la publicitat que li correspondria. Que no es produeix concatenació,
any rere any d’aquest contracte menor, la qual cosa també suposaria fraccionament irregular.
4.-EXECUCIÓ DEL SERVEI
La data d’entrega serà com màxim quinze dies desprès de rebre el decret d’adjudicació
corresponent

5. PRESSUPOST MÀXIM I CREDIT PRESSUPOSTARI
PRESSUPOST MAXIM
IVA(21%)
TOTAL

3.305,79€
694,21€
4.000,00€

L’aplicació pressupostària és la :14 17205 6290144 PROJ.CABRERA- SUBM.PRISMÀTIC I
CÀMARA FOTOGRÀFICA- CONV2021 AMB CRÈDIT DEF. DE 4.000,00 €

7. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
− Pressupostos
− Annex I: Declaració responsable de disposar de plena capacitat d' obrar i no trobar- se
incurs en prohibició per a contractar amb les administracions públiques.
− Annex II: Declaració de compromís ambiental.
− Annex III: Declaració de compromís amb la igualtat de dones i homes.
− Annex IV: Compromís d' adscripció de mitjans i de compliment de condicions d'
execució.
− Còpia del NIF o del DNI de la persona signant de la sol·licitud.
8. VALORACIÓ DE LES OFERTES
Les ofertes es valoraran d'acord l’únic criteri de millor oferta econòmica:
Millor oferta econòmica per a l’Ajuntament (fins a 100p).
S’aplicarà la formula:

X= 100–[(Ox– O1)/O1 x 100]

Ox : preu unitari sense imposts (Ox) per cada licitador (X)
O1: Millor oferta econòmica
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9. LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES
Les ofertes s'han de presentar amb un model de sol·licitud general d'entrada de
documentació, al Registre General de l' Ajuntament, que el trametrà al Departament de Medi
Ambient i Benestar Animal i una vegada registrat s’enviarà justificant de registre amb els
pressupostos a la direcció e-mail: platges@palma.cat
El termini de presentació començarà a l'endemà de la publicació d' aquest anunci de contracte
al Perfil del Contractant de l' Ajuntament de Palma i finalitzarà quan hagin transcorregut 10
dies naturals.
La documentació sol·licitada s'haurà de presentar juntament amb la sol·licitud, no es tornarà
als oferents i quedarà al Departament de Medi Ambient i Benestar Animal com a base de
dades de professionals del sector. Si algú no vol formar part d' aquesta base de dades ho haurà
de manifestar de forma expressa.
10. SELECCIÓ DE LES OFERTES
Se n’informarà directament per correu electrònic a l’aspirant seleccionat i es publicarà al
perfil del contractant.
11. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE

La responsable del contracte serà la Sra. Ana Miguel Sebastian TAE Biòloga de l’Àrea de
Medi Ambient i Benestar Animal de l’Ajuntament de Palma.
La responsable del contracte
Palma 4 d’abril de 2022
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Ana Miguel Sebastián,
TAE BIOLOGA del departament de Medi Ambient i Benestar animal.
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