Núm. d’expedient: 0312-E22
1. OBJECTE DEL CONTRACTE:
Subministrament de 3 armes llargues semiautomàtiques del calibre 9x19 mm per a la
policia local de Palma, conformement a les especificacions contingudes als PPT.
2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE:
En data 3 d’agost de 2022, mitjançant el decret núm. AJT202213786, es va aprovar l’inici del
procediment i la convocatòria pel subministrament de 3 armes llargues semiautomàtiques del
calibre 9x19 mm per a la policia local de Palma, conformement a les especificacions
contingudes als PPT.
Un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes publicat al Perfil de Contractant, l’agent
amb CP.086, adscrit al Departament d’Armament d’aquesta Policia Local emet informe
NI19485/22 de data 6 de setembre de 2022, en el qual indica que s’ha fet la valoració tècnica
ajustant-se al que indiquen les prescripcions tècniques publicades i que totes les ofertes rebudes
s’ajusten als requisits sol·licitats en els PPT.
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).
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.
Tipus de contracte:

Obra

Procediment i forma d’adjudicació:
Criteris de puntuació:

Serveis

Subministraments

Adjudicació Directa, contracte menor

Sense criteris

Diversos criteris

Únic criteri
Oferta més econòmica

4. VALOR ESTIMAT:
Aquest contracte té un valor estimat de 7.500,00 € (sense IVA)
5. PRESSUPOST DEL CONTRACTE I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Import IVA inclòs
9.075,00 €

Aplicació pressupostària
12.13200.62900
Policia.- Armament

Referència RC
Ref.10682 / OP.32715
FASE A

CSV : GEN-3213-e66d-9175-6f4d-c7ba-7087-f181-92ae
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida
FIRMANTE(1) : JOSE LUIS CARQUE VERA | FECHA : 09/09/2022 07:58 | Sin acción específica
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FIRMANTE(3) : DAMIA SANS TOUS | FECHA : 12/09/2022 08:10 | Recibe

Núm. de decret: AJT 202216442. Signat per l'Ajuntament de Palma en data 19/09/2022 i hora 12:10.
URL de verificació: https://seuelectronica.palma.es/csv/default.htm?csv=DEC000C29EA28A81EED8E80540385DE168A
Ref.10682 / OP.32715 FASE A
D 38979; /REF 10682 OP 31006 A 32715 (1776,89€)
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ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA – POLICIA LOCAL
Secció de Gestió i Documentació Interna

El termini màxim de lliurament dels articles serà de NORANTA (90) dies des de la data de
petició del material per part del Departament d’Armament.
7. LLOC DE PRESTACIÓ:
Edifici de la Policia Local de Palma - Carrer Son Dameto 1
8. RESPONSABLE DEL CONTRACTE:
El cap de la Policia Local de Palma
9. TERMINI DE GARANTIA (O JUSTIFICACIÓ DE NO-ESTABLIMENT):
El termini de garantia serà de tres anys, comptats a partir de la data d’entrega del
material.
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:
(OPCIÓ A) Presentant factura per cada servei/subministrament, en finalitzar la
prestació, expedida per l’entitat i conformada pel responsable del contracte.
(OPCIÓ B) Presentant factures periòdicament, expedides per l’entitat i
conformades pel responsable del contracte, després que es realitzi la prestació del
període.
12. ENTITAT PROPOSADA PER A L’ADJUDICACIÓ DIRECTA:
El 05/08/22 es va publicar al Perfil de Contractant.
Es van presentar les ofertes de les següents entitats, SERMIPOL TECNOLOGIA DE
DEFENSA SLU i UNIFORMIDAT Y SUMINISTROS DE PROTECCIÓN SL
Entitat

Base

IVA

SERMIPOL TECNOLOGIA DE DEFENSA SL

7.500,00

1.575,00

9.075,00

UNIFORMIDAD Y
PROTECCIÓN SL

8.610,00

1.808,26

10.419,01

SUMINISTROS

DE

Preu d’adjudicació

S’ha comprovat que no hi ha evidències que les empreses anteriors estiguin relacionades entre
elles, i que no existeixen indicis d’acord entre els licitadors que tinguin per objecte impedir,
restringir o falsejar la competència en el procés de contractació.
Es proposa adjudicar el contracte a l’entitat SERMIPOL TECNOLOGIA DE DEFENSA SLU.
En aplicació de l’article 118.2 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, l’òrgan de
contractació va emetre un informe justificatiu de la necessitat del contracte, del compliment dels
límits aplicables als contractes menor i que aquest contracte no respon a necessitats recurrents,
repetitives o periòdiques que requereixen la utilització d’una altra figura contractual.
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6. TERMINI D’EXECUCIÓ:

Resolució
1. Adjudicar el contracte menor de subministrament a l’entitat i per la quantia següent:
CONTRACTISTA: SERMIPOL TECNOLOGIA DE DEFENSA SL.
NIF: B19304062
IMPORT: 9.075,00 euros (BI 7.500,00 + IVA 1.575,00).
CONCEPTE: Subministrament de 3 armes llargues semiautomàtiques calibre 9x19 mm.
2. Autoritzar i disposar aquesta despesa, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
12.13200.62900 – Policia – Armament (Ref.10682 / OP.32715 - FASE A).
3. Quan s’acrediti que el subministrament s’ha duit a terme correctament i s’hagi presentat la
factura, reconèixer l’obligació.
4. Anul·lar l’excés de la despesa autoritzada i que suposa una quantia de 1.776,89 euros,
diferència entre l’import reservat de 10.851,89 euros al Decret Batlia AJT202213786 de 3
d’agost de 2022 i l’import del pressupost presentat per l’empresa adjudicatària.
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.
Palma, a data de la signatura electrònica
El responsable del contracte,
El cap de policia
José Luis Carque Vera
Que es decreti,
La primera tinenta de batle i regidora
de l’Àrea de Seguretat Ciutadana

En prenc nota,
El cap de departament

p.d. Junta de Govern, acord de 31/07/ 2019
(BOIB núm. 109, de 8/08/19)

p.d. D.B. núm. 3000, de 26/02/2014
(BOIB núm. 30, de 4/03/2014)

Joana Mª Adrover Moyano

Damià Sans Tous

p.d. D.B. núm. 12198, de 17/06/2019
(BOIB núm. 85, de 27/06/2019)

D.B. núm. 10591/2022 de data 14/06/2022
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En compliment de les bases d’execució del pressupost 19, 34.6 i 34.7 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:

