Unitat emissora:

ÀREA DELEGADA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I
OCUPACIÓ. – SERVEI DE MERCATS

Núm. expedient

FM 01-2022

Assumpte

INFORME PROPOSTA INTEGRADA D’ADJUDICACIÓ DE
CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE DOS SETS
D’INSPECCIÓ ALIMENTÀRIA

04.02.08.00

Expedient: FM 01-2022
1. OBJECTE DEL CONTRACTE:
Subministrament de dos sets d’inspecció alimentària per a la Inspecció Municipal de
Mercats i Consum.
2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE:
El 13 de desembre de 2021, el coordinador general de Promoció i Ocupació va emetre
informe de necessitat de la contractació del subministrament objecte d’aquest contracte,
què consta a l’expedient, on manifesta que l’Inspector cap de Secció de la Inspecció de
Consum i Mercats, en data 18 de novembre va informar sobre la necessitat de la compra
de dos equipaments tècnics de control perquè els inspectores/as per poder dur a terme,
de forma plena, la seva actuació inspectora dels negocis alimentaris.

Atès que el material sol·licitat suposa una necessitat per al bon desenvolupament de
l’activitat i les funcions inspectores, es sol·licita es tramiti l’adquisició dels dos sets
d’inspecció alimentària a la major brevetat possible.
S’ha de subratllar que si bé la petició d’aquest subministrament es va realitzar dins de
l’exercici pressupostari 2021, la compra dels dits sets d’inspecció continua essent
necessària pel que fa al control dels productes per part dels inspectors.
S’ha comprovat que existeix crèdit suficient i partida adequada per a imputar la despesa
corresponent al dit subministrament, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
07.43120.22106 “Mercats.- Productes farmacèutics i material sanitari”, del vigent
pressupost.
3. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT, LA TRAMITACIÓ I LA FORMA
D’ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT:
En aplicació de l’article 118 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, el
contracte es qualifica de menor ja que el seu import és inferior a 15.000 € (IVA no
inclòs).
Tipus de contracte: Subministrament.
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Aquests equipaments anomenats sets d’inspecció alimentària, “Food Inspection Set”,
estan formats per cinc instruments de medició adients per a mesurar la temperatura, el
valor del pH i la qualitat de l’oli de cuina i realitzar inspeccions professionals
d’aliments.

Procediment i forma d’adjudicació: Adjudicació Directa.
Criteris de puntuació: Sense criteris.
D’altra banda, s’assenyala que l’objecte del contracte no s’ha configurat per a evitar
l’aplicació de les regles generals de contractació.
4. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ:
L’òrgan de contractació competent és el regidor de l’Àrea delegada de Promoció
Econòmica i Ocupació, conformement a l’acord de delegació de competències de la
Junta de Govern de Palma de 31 de juliol de 2019 (BOIB núm 109, de data 08/08/2019)
5. VALOR ESTIMAT:
Aquest contracte té un valor estimat de 1.956,80 € (IVA exclòs).
6. PRESSUPOST DEL CONTRACTE I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA:
Import amb l’IVA inclòs: 2.367,73€ (1.956,80€+410,93€ (IVA)).

Import amb l’IVA
inclòs
2.367,73€

Aplicació pressupostària

Referència RC

07.43120.22106

op. 02000

“Mercats.-Productes
farmacèutics i material sanitari”

ref. 02285

8. LLOC DE PRESTACIÓ:
Mercat de l’Olivar, Plaça de l’Olivar, 4, pis 3r, 07002 Palma.
9. RESPONSABLE DEL CONTRACTE:
El regidor ha designat responsable del contracte la TAG de la direcció general de Fires i
Mercats, María Antonia Salom Moreno.

10. TERMINI DE GARANTIA: El termini de garantia serà la garantia del fabricant,
comptat des de l’entrega dels sets d’inspecció d’aliments amb la conformitat municipal.
11. GARANTIES EXIGIDES PER A CONTRACTAR:
No és necessari constituir garantia definitiva, d’acord amb l’article 153 en relació amb
el 118 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic.
12. FORMA DE PAGAMENT DEL PREU:
Presentant una única factura, en finalitzar la prestació, expedida per l’entitat i
conformada per la responsable del contracte.
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7. TERMINI D’EXECUCIÓ:
El termini d’execució serà de 10 dies, a partir que es notifiqui l’adjudicació.

13.ENTITAT PROPOSADA PER A L’ADJUDICACIÓ DIRECTA:
S’han sol·licitat ofertes i conformes amb la sol·licitud s’han presentat les següents:

EMPRESA

BASE IMPOSABLE

21%IVA

PREU ADJUDICACIÓ

FARMADOSIS

2.597,50€

545,47€

3.142,97€

DTISA

2.219,40€

466,07€

2.685,47€

TESTO

1.956,80€

410,93€

2.367,73€

Es proposa adjudicar el contracte a l’entitat INSTRUMENTOS TESTO, SA, amb CIF
A59938506, i domicili a zona industrial c/B núm. 2, 08348 Cabrils, per haver presentat
el preu més avantatjós.
En aplicació de l’article 118.3 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic,
correspon a l’òrgan de contractació comprovar que a l’expedient no s’altera l’objecte
del contracte per a evitar l’aplicació de les regles generals de contractació.

En compliment de les Bases 19 i 34.6 i 34.7 d’execució del pressupost vigent 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,
propòs que es dicti la següent:
Resolució
1. Adjudicar el contracte menor de subministrament de dos sets d’inspecció
d’aliments, ref.: “0563 0102 02” a l’empresa INSTRUMENTOS TESTO, SA amb
CIF A59938506, i domicili assenyalat a la part expositiva d’aquest decret, per un
import de 1.956,80 euros (IVA exclòs), al qual li correspon per IVA la quantitat de
410,93 euros, la qual cosa fa un preu total de 2.367,73 euros, amb un termini
d’execució de 10 dies a partir que es notifiqui l’adjudicació.
2. Autoritzar i disposar la despesa de 2.367,73 euros (IVA inclòs), amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 07.43120.22106 “Mercats-Productes farmacèutics i
material sanitari” del vigent pressupost, referència RC: op.: 02000; ref: 02285.

3
Àrea delegada de Promoció Econòmica i Ocupació- Servei de Mercats
Mercat de l’Olivar, 4, 3 07002 Palma Tel. 971 719 407 www.palma.cat

CSV : GEN-f1a9-1d75-55f4-5f6a-924c-a8d3-95a0-d1b3
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida
FIRMANTE(1) : MARIA ANTONIA SALOM MORENO | FECHA : 10/03/2022 14:53 | NOTAS : F
FIRMANTE(2) : MIGUEL ANGEL CAPO NAVARRO | FECHA : 14/03/2022 12:56 | NOTAS : CF
FIRMANTE(3) : RODRIGO ANDRES ROMERO UANINI | FECHA : 14/03/2022 13:49 | NOTAS : CF

Núm. de decret: AJT 202204978. Signat per l'Ajuntament de Palma en data 25/03/2022 i hora 12:07.
URL de verificació: https://seuelectronica.palma.es/csv/default.htm?csv=DEC000C29EA28A81EDCAB8577CDDB1FC3D8
Op. 02000 - ref. 02285
ADR 10240

A la vista de l’anterior i una vegada analitzat l’expedient de referència, cal concloure
que no s’ha alterat l’objecte del contracte per a evitar l’aplicació de les regles generals
de contractació.

3. Reconèixer l’obligació i abonar la despesa quan s’acrediti que el subministrament
s’ha dut a terme correctament, s’ha presentat la factura i s’ha conformada per la
responsable de contracte.
Palma, a la data de la signatura electrònica
La TAG de la direcció general de Fires i Mercats,
María Antonia Salom Moreno
(Signat electrònicament)
Conforme,
El coordinador general de Promoció Econòmica i Ocupació
Miquel Àngel Capó Navarro
(Signat electrònicament)
Que es decreti,
El regidor de l’Àrea delegada de Promoció Econòmica i Ocupació
p.d. Acord de Junta de Govern de 31/07/2019 (BOIB núm. 85, 109, de 08/08/2019),
Rodrigo Andrés Romero
p.d. Decret Batlia núm. 12198, de 17/06/2019 (BOIB núm. 85, de 27/06/2019)
(Signat electrònicament)
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En prenc nota mitjançant validació electrònica,
el secretari adjunt, director de la Secretaria de la Junta de Govern, Miquel Ballester
Oliver.

