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ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA – POLICIA LOCAL
Secció de Gestió i Documentació Interna
Núm. d’expedient: 0150-E22
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA CONTRACTE SUBMINISTRAMENT
CORTINES VERTICALS POLICIA LOCAL
1. OBJECTE DEL CONTRACTE:
Subministrament de cortines verticals, conformement a les especificacions contingudes als PPT.
2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE:
L’objecte d’aquest contracte és el subministrament de cortines verticals per a les finestres de les
comissaries de Sant Ferran, Oest i Litoral. Les finestres d’aquestes comissaries tenen les
cortines molt deteriorades i d’altres ni tan sols en tenen. Als efectes de poder controlar la llum i
la radiació solar a l’interior de les oficines es necessari dotar a les finestres d’unes cortines de
lames verticals orientables i corredisses.
3.ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ:
Veure PPT
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 import és inferior a 15.000 € (IVA no inclòs).
-

Tipus de contracte: Subministrament
Procediment i forma d’adjudicació: Adjudicació Directa, contracte menor
Criteris de puntuació: Únic criteri: preu més econòmic

Es publicarà la licitació al perfil del contractant municipal.
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 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).
6. VALOR ESTIMAT:
Aquest contracte té un valor estimat de 8.471,00 € (sense IVA).
7. PRESSUPOST DEL CONTRACTE I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Import amb l’IVA inclòs

Aplicació pressupostària

Ref. / OP.

10.250,00 €

12.13200.625.00

Ref. 10053/ OP.30920
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8. TERMINI D’EXECUCIÓ I TERMINI D’ENTREGA:
Els articles d’aquest contracte es subministraran i instal·laran exclusivament a petició dels
responsables de la Secció de Manteniment/Vestuari de la Policia Local de Palma.
El termini per a l’execució i entrega serà de seixanta (60) dies naturals, a comptar des del dia de
la seva petició a l’empresa adjudicatària.
9. LLOC DE PRESTACIÓ:
Comissaria de Sant Ferran ubicada a l’avinguda San Ferran 42, comissaria Oest ubicada al
carrer Felip II i a la comissaria de Litoral ubicada a l’avinguda América 11.
10. RESPONSABLE DEL CONTRACTE:
L’inspector Andreu Oliva Suau
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 factura per cada servei/subministrament, en finalitzar la prestació, expedida per
l’entitat i conformada pel responsable del contracte
Palma, 25 de juliol de 2022
El responsable del contracte,
El cap de policia accidental
Antoni Morey Jover
(AJT202212705 de 14/07/22)
(Firmat electrònicament)

D’acord,
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)
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