Núm. d’expedient: 00141-E22
1. OBJECTE DEL CONTRACTE:
Subministrament de 5 fonts d’osmosi per a la Policia Local, conformement a les especificacions
contingudes als PPT.
2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE:
Mitjançant decret AJT202208168 de 6 de maig de 2022 es va iniciar procediment de
contractació pel subministrament de fonts d’osmosi per a la Policia Local de Palma.
D’acord amb les directrius marcades per aquesta Regidoria es va subscriure Memòria
justificativa i es va designar responsable del contracte l’inspector de la comissaria de Suport
Logístic de la Policia Local.
3. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT,
D’ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT:

LA

TRAMITACIÓ

I

LA

FORMA

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:

Serveis

Subministraments

Procediment i forma d’adjudicació: Adjudicació Directa

Criteris de puntuació:

Sense criteris

Diversos criteris

Únic criteri:
oferta més avantatjosa

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 la regidora de l’Àrea de Seguretat Ciutadana,
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 08/08/19).
5. VALOR ESTIMAT:
Aquest contracte té un valor estimat de 2.736,25 € (sense IVA).
6. PRESSUPOST DEL CONTRACTE I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Import amb l’IVA inclòs

Aplicació pressupostària

Ref. / OP.

3.310,86 €

12.13200.62905

Ref. 5734/ OP.17898
(FASE A)
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ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA – POLICIA LOCAL
Secció de Gestió i Documentació Interna

El termini d’execució serà la present anualitat de 2022, a partir que es notifiqui l’adjudicació.
El termini d’entrega s’ha fixat als PPT en un màxim de quaranta cinc (45), des de la data de
petició del material per part del departament de manteniment.
8. LLOC DE PRESTACIÓ:
El material s`haurà d'entregar exclusivament baix petició dels responsables de la Secció de
Manteniment/Vestuari de la Policia Local de Palma, ubicat al carrer Son Dameto, 1.
9. RESPONSABLE DEL CONTRACTE:
L’inspector de la comissaria de Suport Logístic de la Policia Local.
10. 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.
11. FORMA DE PAGAMENT DEL PREU:
Presentant factura/es expedides per l’entitat i conformades pel responsable del contracte, una
vegada realitzat el subministrament.
12. ENTITAT PROPOSADA PER A L’ADJUDICACIÓ DIRECTA
El dia 9 de maig de 2022, es va publicar al Perfil del Contractant l’inici de sol·licitud d’ofertes i,
com a resultat d’aquesta publicació es varen presentar les ofertes següents:
Entitat

Base

IVA

Preu d’adjudicació

Coisa Balear SL

4.850,00

1.018,50

5.868,50

Manantial de Salud SLU

2.736,25

574,61

3.310,86

Revisades les propostes presentades, es verifica que els preus proposats són inferiors al preu
màxim de licitació i que el material pressupostat per ambdós licitadors s’ajusta a les
prescripcions tècniques exigides, per la qual cosa es proposa l’adjudicació a l’oferta més
econòmica presentada, tot això de conformitat amb el comunicat intern NI 13238/22 de data
20/06/22 emes pel responsable de manteniment i amb el vist i plau del comissari de la
comissaria de suport logístic.
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, i que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que individualment o conjunta superin la xifra prevista a l’apartat primer del
dit article 118.
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, i
el contractista, en l’àmbit de control d’aquest òrgan, no ha subscrit més contractes menors que
individualment o conjunta superin la xifra prevista a l’apartat primer del dit article 118.
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7. TERMINI D’EXECUCIÓ:

Resolució
1. Adjudicar el contracte menor de subministrament a l’entitat:
CONTRACTISTA: Manantial de Salud SLU.
NIF: B61473120
IMPORT: 3.310,86 euros (BI 2.736,25 + IVA 574,61)
CONCEPTE: Subministrament de 5 fonts d’osmosi per a la Policia Local de Palma.
2. Autoritzar i disposar aquesta despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària
12.13200.62905. Ref. 5734/ OP.17898 (FASE A).
3. Reconèixer l’obligació i abonar la despesa quan s’acrediti que el subministrament s’ha dut a
terme correctament i s’han presentat les factures.
4. Sol·licitar la desafectació per la diferència existent entre l’ import reservat 7.260,00 euros i
el pressupost presentat de l’empresa adjudicatària, que suposa un total de 3.949,14 euros de
la Ref. 5734/ OP.17898 (FASE A). Decret Batlia AJT202208168 de 6 de maig de 2022.
Palma, 25 d’octubre de 2021
La cap de secció
Nuria Servera Florensa
(Firmat electrònicament)

El cap de departament de
l’Àrea de Seguretat Ciutadana en ATF
Decret de Batlia número 1122/2022 de data 31/01/2022

Damià Sans Tous
(Firmat electrònicament)

Que es decreti,
La primera tinenta de batle i regidora
de l’Àrea de Seguretat Ciutadana
p.d. Junta de Govern, acord de 31/07/ 2019
(BOIB núm. 109, de 8/08/19)

Joana Mª Adrover Moyano
p.d. D.B. núm. 12198, de 17/06/2019
(BOIB núm. 85, de 27/06/2019)
(Firmat electrònicament)

CSV : GEN-b8d7-52e8-6fab-53df-7fdc-4481-d546-f89f
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida

El responsable del contracte,
El cap de policia
José Luis Carque Vera
(Firmat electrònicament)

En prenc nota,
El cap de departament en ATF
p.d. D.B. núm. 3000, de 26/02/2014
(BOIB núm. 30, de 4/03/2014)

Damià Sans Tous
Decret AJT20206529 de 05/05/2020
(Firmat electrònicament)
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En compliment de les bases d’execució del pressupost 19, 34.6 i 34.7 i 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:
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FIRMANTE(1) : NURIA SERVERA FLORENSA | FECHA : 22/06/2022 11:40 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : DAMIA SANS TOUS | FECHA : 22/06/2022 12:54 | Sin acción específica
FIRMANTE(3) : JOSE LUIS CARQUE VERA | FECHA : 22/06/2022 14:24 | Sin acción específica

FIRMANTE(4) : JUANA MARIA ADROVER MOYANO | FECHA : 27/06/2022 10:16 | Propone

