MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR
Núm. d’expedient:
Assumpte: Adquisició de 20.000 targetes blanques abonament IME.
1. OBJECTE DEL CONTRACTE:
Fabricació i subministració (amb transport inclòs) de 20.000 targetes de PVC amb xip de
proximitat mifare ultralight impreses a 4+4 tintes.
2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE:
Els accessos a la majoria d’instal·lacions del IME es fa mitjançant un sistema de torns de
control d’activitats per lectors de proximitat, per la qual cosa tots els usuaris han de disposar
de la corresponent targeta d’accés. Aquestes targetes s’entreguen quan un usuari es dona
d’alta o bé també quan es deterioren o s’extravien. Per tant cal disposar sempre de targetes
amb stock.
3. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ:
* 20.000 targetes
* Xip de proximitat mifare ultralight
* Targeta de PVC laminada
* Disseny a dues cares (facilitat pel IME a l’annex)
* Transport inclòs fins les oficines del IME
4. 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 im port és inferior a 15.000 € (IVA no inclòs).
Tipus de contracte: subministrament
Procediment i forma d’adjudicació: adjudicació directa, contracte menor
Criteris de puntuació: es seleccionarà l’oferta més econòmica (sempre que sigui igual o
inferior al pressupost màxim del contracte).
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.
5. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ:
L’òrgan de contractació competent és el Gerent, conformement determina l’article 20.e
dels Estatuts de l’Institut Municipal de l’Esport de l’Ajuntament de Palma, en relació amb la
base 22. 1 apart. e) d’execució del pressupost, correspon al gerent: “l’autorització de les
despeses per un import inferior a 40.000 € quan siguin d’obres ó inferiors a 15.000 € si són altres
despeses”.
L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
determina que es consideren contractes menors als contractes de valor estimant inferior a
40.000 euros (IVA no inclòs), quan es tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros (IVA no
inclòs), quan es tracti de contractes de subministrament o de serveis.
6. VALOR ESTIMAT:
El valor estimat del contracte es de 9.100 € IVA no inclòs
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7. PRESSUPOST DEL CONTRACTE I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA,
Aplicació pressupostària
203400022000

RC
220220009475

Import
11.011 €

8. TERMINI D’EXECUCIÓ:
El termini serà com a màxim de 30 dies des de la comunicació formal de l’adjudicació.
9. LLOC DE PRESTACIÓ:
S’hauran d’entregar a:
Oficines IME, Camí de la Vileta n. 40, pis 2, de Palma
10. RESPONSABLE DEL CONTRACTE:
Cap de departament de Logística.
11. TERMINI DE GARANTIA (O JUSTIFICACIÓ QUE NO SE N’ESTABLEIX)
1 any des de la data d’entrega.
12. 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.
13. FORMA DE PAGAMENT DEL PREU:
La factura, una vegada emesa es tramitarà a través del programa FACE i anirà
acompanyada de l’albarà d’entrega degudament firmat amb nom llegible i on s’especifiqui
la data i direcció d’entrega, i la quantitat servida.
Els sotasignants declaren conèixer el contingut dels articles 52, 53 i 54 del Reial decret
legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic
de l'empleat públic i l’article 61 del Reglament financer (UE 2018/1046, de 18 de juliol 2018) i
no tenir conflictes d’interès en aquesta actuació que integra l'expedient.
TAE economista de l’àrea economicoadministrativa

Juan Antonio Vargas Calero
D’acord
El gerent

Rafael Navarro

Palma, en data de la signatura electrònica
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ANNEX
Disseny targetes IME

Pàgina 3 de 3
Institut Municipal de l’Esport - CIF P5701504B
Camí de La Vileta, 40 (07011) Palma Tel. 971 281 870. Fax: 971 453 414. http://ime.palma.cat
MODEL NORMALITZAT [07/02/2017]

CSV : GEN-62c3-0af1-4ea6-5873-a291-46bb-e7c2-2882
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida
FIRMANTE(1) : JUAN ANTONIO VARGAS CALERO | FECHA : 27/07/2022 12:20 | NOTAS : F
FIRMANTE(2) : RAFAEL NAVARRO ROIG | FECHA : 27/07/2022 12:45 | NOTAS : XF

