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Informe justificatiu del contracte menor
per al
subministrament de 25 prismatics i 1 camera fotografica pel
personal del Parc Nacional de Cabrera

Memòria justificativa
Mitjançant resolució núm. AJT 202206828, publicada al perfil del contractant d’aquest
Ajuntament, es va convocar contracte menor de subministrament de 25 prismàtics i 1
càmera fotogràfica pel personal del Parc Nacional de Cabrera , atorgant un termini de
presentació d’ofertes de 10 dies naturals des de l’endemà de la publicació del mateix al perfil
del contractant d’aquest Ajuntament.
Tipus de contractació: Contracte de subministrament
Tipus de procediment: Contracte menor
Tipus d’adjudicació: Directe.
El Regidor ha designat responsable del contracte a la TAE Coordinadora de Platges d’aquest
Ajuntament, Sra. Ana Miguel Sebastián.
L’import màxim d’adjudicació era de 4.000 €, IVA inclòs, amb càrrec a la
partida14.17205.6290144 del vigent pressupost de despeses. Finalitzat el termini establert, es va
presentar solament una oferta pel procediment definit a la convocatòria:
A continuació es mostra la empresa que va presentar l’oferta de la forma establerta a la
documentació adjunta :
Preu (sense
IVA 21%
Preu
iva)
(amb iva)
Equip Barcelona 92 S.L
3.300,96 €
693,20€
3.994,16€
(Oryxs La Botiga de l’amant
de la Natura )
Es varen rebre les següents dues ofertes per email, sense registrar a la Seu electronica del
Ajuntament,

SEEMANN SUB
FOTO RUANO

Preu (sense
iva)
2.819,50 €
2.786,00€

IVA 21%
592,10€
585,06€

Preu
(amb iva)
3.411,60€
3.371,06

Es va seleccionar a la empresa Equip Barcelona 92 S.L (Oryxs La Botiga de l’amant de la
Natura) per ser la única empresa que es va presentar de la forma establerta a la documentació
adjunta al perfil del contractant per un preu de 3.994,16 € (21% IVA inclòs) .
En aplicació de l’article 118.3 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, s’ha comprovat
que a l’expedient no s’altera l’objecte del contracte per a evitar l’aplicació de les regles generals
de contractació, i que el contractista proposat no ha subscrit més contractes menors que
individualment o conjunta superin la xifra prevista a l’apartat primer de l’article 118.
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Unitat emissora:

RESOLUCIÓ

1.Adjudicar el contracte menor de subministrament de 25 prismàtics i 1 càmera fotogràfica
pel personal del Parc Nacional de Cabrera a la empresa Equip Barcelona 92 S.L.
B58661083 ( ORYX La Botiga de l’amant de la Natura.) amb domicili a Barcelona, c. Balmes,
71 (08007) per un import de 3.300,96 €al qual correspon per IVA la quantitat de 693,20 € la
qual cosa fa un preu total d’adjudicació del contracte de 3.994,16 € IVA inclòs
2. Autoritzar i disposar la despesa de 3.994,16 € IVA inclòs , amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 14.17205.6290144 del vigent pressupost de despeses.
3. Reconeixer l’obligació i abonar la despesa quan s’acrediti que el subministrament s’ha duït a
terme correctament i s’ha presentat la factura
Palma, 3 de maig de 2022
La responsable del contracte
TAE Biòloga
Ana Miguel Sebastián

Que es decreti,
El Regidor de l’Àrea de Medi Ambient i Benestar Animal
Decret de Batlia núm. 201913026 data 28/06/2019
(BOIB núm. 94 de data 11/07/2019)

Ramón Vicenç Perpinyà Font.
Decret de Batlia núm. 201912198, de 17/06/19
(BOIB núm. 85, de 27/06/2019)

En prenc nota,
La cap de Servei,
Pd. Decret de Batlia núm 3000 de 26/02/2014
( BOIB núm 30 de 04.03.2014)

Francisca Cirer Oliver
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En compliment de les bases d’execució del pressupost 19, 34.6 i 34.7 (BEP 2022) 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, i sense perjudici de
l’informe de l’ OCD que, si procedeix resulti d’aplicació, es podria dictar la següent

