Unitat emissora:

ÀREA DELEGADA DE TURISME, SANITAT I CONSUM
LABORATORI MUNICIPAL

Assumpte:

Contracte menor de subministrament

Núm. d’expedient

Exp. 17/2022

04020100

I.MEMÒRIA JUSTIFICATIVA: En data 7-04-22 es va subscriure (veure Annex I) la

Memòria justificativa per a un 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.
Es descriu a la Memòria que l’objectiu de la present contractació és la licitació com a
contracte menor de subministrament de diferent mobiliari per al laboratori Municipal,
amb les especificacions tècniques següents:
Es tracta del subministrament del mobiliari següent:

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.
La Memòria conté la justificació de la necessitat del contracte, les especificacions
tècniques de la prestació del servei, termini d’execució i durada del contracte, la
justificació del procediment i forma d’adjudicació, detallant l’òrgan de contractació, valor
estimat del contracte 8.264,46 euros més IVA (8.264,46 €+ 1.735,54 €d’IVA al 21%=
10.000,00 €) i aplicació pressupostària.
Pel que fa al responsable del contracte, ho és el director del Laboratori que subscriu.
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.
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).
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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.

Pel que fa a la tramitació i forma d’adjudicació, la Memòria estableix el següent:

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.
L’empresa adjudicatària haurà de complir els requisits per contractar amb les Administracions
públiques segons el que s’estableix a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, dels Contractes del Sector
Públic, la qual cosa serà objecte de la pertinent declaració responsable.

III.- OFERTES PRESENTADES I ADJUDICACIÓ: Una vegada efectuada la
publicació, i dins el termini establert, han presentat les seves ofertes, en temps i forma,
un total de 1 empreses i/o entitats
- ANWAR PROTECCIÓN S.L.
En aquest sentit, el director del laboratori ha lliurat informe de valoració que s’adjunta com a
Annex II, havent procedit a l’avaluació de l ‘oferta a partir de la documentació tècnica i
econòmica aportada, avaluada conforme als criteris d’adjudicació continguts a l’apartat 3 i 4 de
la Memòria de data 07-04-22, reguladora de la licitació. D’acord amb l’esmentat informe, cal
formular proposta d'adjudicació en favor de ANWAR PROTECCIÓN S.L.. amb NIF
B65011827 que inclou una oferta econòmica de 8.262,81 euros, més 1.735,19 euros d’

IVA al 21%, és a dir, un total de 9.998,00 euros
IV. INFORME DEL COMPLIMENT DE REQUISITS I LÍMITS APLICABLES ALS
CONTRACTES MENORS, RESPECTE DE L’EMPRESA PROPOSADA PER A
L’ADJUDICACIÓ.
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II. PUBLICITAT DEL PROCEDIMENT: En qualsevol cas, i per a satisfer les exigències dels
principis de transparència, publicitat i concurrència, es va publicar l’anunci pertinent a la plana
web municipal, “Perfil del Contractant/Contractes Menors” en data 8 d’abril de 2022, obrint-se
com a termini per a la presentació d’ofertes, 7 dies hàbils següents a l’endemà de la publicació.

De conformitat amb les previsions contingudes a l’article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 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 a
evitar l’aplicació del llindar de valor estimat del contracte, establert a l’apartat 1 del precepte, per
a contractació menor de subministraments o serveis.
Complint-se així les normes establertes a l’art. 118 LCSP 9/2017, en connexió amb l’art. 131.3,
cal concloure que el present contracte menor pot adjudicar-se a l’empresari proposat, la capacitat
d’obrar del qual, i la seva habilitació professional, si s’escau, han estat objecte d’específica
declaració responsable al respecte.

RESOLUCIÓ
1. Adjudicar el contracte menor de diferent mobiliari per Laboratori Municipal a
l'empresa ANWAR PROTECCIÓN S.L, CIF B65011827, per un import total de NOU
MIL NOU-CENTS NORANTA-VUIT EUROS (9.998,00 EUROS = 8.262,81 euros
més 1.735,19 euros IVA al 21%).
2. Autoritzar i disposar la despesa de 9.998,00 euros, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 19.31110.62500 Laboratori-mobiliari. (núm. referència 22022005271 i
núm. d’operació 220220013095).
3. Reconèixer l’obligació i abonar la despesa quan s’acrediti que el subministrament
s’ha duit a terme correctament i es presentin la factura.
4. Publicar al perfil del contractant del lloc web de l’Ajuntament de Palma aquest decret.

Palma, 6 de maig de 2022
El responsable del contracte
Director del Laboratori
Joan A. Mora Palou
(signat electrònicament)

Que es decreti
La regidora de l’Àrea delegada de Turisme, Sanitat i
Consum.
(p.d. Acord de Junta de Govern de 31-07-19)
(BOIB núm. 109, de 8/08/19)
Elena Navarro Duch
Decret de batlia núm. 12198, de 17/06/19
(BOIB núm. 85, de 27/06/2019)
(signat electrònicament)

En prenc raó,
La cap de Servei de Sanitat
Maria Serra de Gayeta Llobera
P.d. Decret de batlia núm. 3000, de 26/02/2014
(BOIB núm. 30, de 04/03/2014)
(signat electrònicament)
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5. Notificar aquest decret a l’empresa interessada i a la secció de Comptabilitat d’aquest
Ajuntament

