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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR DE 

SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS PEL LABORATORI MUNICIPAL 

 

ENTITAT CONTRACTANT: Ajuntament de Palma 

SERVEI/ÀREA: Laboratori Municipal - Àrea delegada de Turisme, Sanitat i Consum. 

EXPEDIENT: 26/2022 

ASSUMPTE: contracte menor de subministrament d’equips  
 

 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE 

 

L’objectiu de la present contractació és la licitació com a contracte menor de 

subministrament d’equips per a la realització de les tasques pròpies del Laboratori 

Municipal, especialment pel que fa per assegurar el bon funcionament i seguretat. 

 

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 

 

Alguns equips del laboratori són molt antics i alguns s'han averiat moltes vegades 

haguent-se de reparar contínuament. A més han superat amb escreix la seva vida útil i 

s'han de reposar. 

 

L’incubador es va donar de baixa per tenir el motor espenyat i el cost de la repapació no 

compensava per la seva antiguitat. 

El congelador és petit i forma excés de gel, la qual cosa fa imposible mantenir la 

temperatura d'operació 

La gelera té el mateix problema que el congelador, a més de la porta no tancar 

correctament. 

La rentadora de material de vidre i d’altres objectes de laboratori es va cremar i per la 

seva antiguitat no va ser posible reparar-la. 

 
3. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ: 

 

Subministrament dels següents equips amb les característiques tècniques mínimes: 

 

1 Incubador amb agitació.  
Capacitat: 50 L 

Moviment d’agitació: Orbital. 

Rang de temperatura: Ambient +5...65 (0,1 °C increments) 

Estabilitat: +/- 0.25ºC 

Òrbita: 20 mm 

Interval de velocitat: 30-300 min-1 

Precisió de temperatura a 37ºC: +/- 0.1ºC 

Temporitzador: 0-99 min contínu. 

Velocitat aprox. 20-300 min-1  

 

1 Congelador vertical.  

Capacitat aprox. 360 L  

Temperatuta mínima entre – 26 i - 30ºC 

Mínim 6 prestatges o caixons. 
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1 Gelera vertical  

Capacitat d’aprox. 360 L  

Temperatura mínima 3 +/- 2 ºC 

Mínim 6 prestatges o caixons. 

 

1 Rentadora per material de laboratori. 

Capacitat 150 L.  

Programes: mínim 5.  

Dos dispensadors de detergent en pols/neutralitzador.  

Control per microprocessador amb sistema de tancament electrònic.  

Temperatura fins a 85ºC.  

Entrades per aigua i per aigua desmineralitzada. 

Dimensions de la cambra 520x515x545 mm (Compatibles amb accesoris smeg). 

Connexió monofàsica o trifàsica. 

 
-Transport inclòs. 

 

S’han d’adjuntar les especificacions detallades dels equips així com fotografies i/o 

informació gràfica per tal de poder valorar els aspectes estètics i funcionals que s’ajustin 

a les necessitats del Laboratori Municipal. 

 

 

4. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT, LA TRAMITACIÓ I LA FORMA 

D’ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT: 

En aplicació del article 118 de la Llei 9/2017 ,de contracte es qualifica de menor ja que 

el seu import és inferior a 15.000 euros (IVA no inclòs). 

 

Tipus de contracte: Subministrament. 

 

Procediment i forma d’adjudicació: adjudicació directa, contracte menor. 

 

Criteris de valoració: adjudicant-se el contracte a l’oferta amb millor relació qualitat, 

preu, amb estricta subjecció als criteris tècnics, estètics i funcionals indicats en les 

característiques tècniques especificades i les finalitats municipals del contracte, 

exposades a la Memòria.  

 

5.ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 

 
L’òrgan de contractació competent és la Regidoria de l’Àrea delegada de Turisme, 
Sanitat i Consum, conformement a l’Acord de delegació de competències de la Junta de 
Govern de Palma data 28/09/2022,i esmenat en data 11/10/22 (BOIB núm 137 de data 22-
10-22)   
 

6. VALOR ESTIMAT 

 

Aquest contracte té un valor estimat de 14.500 € més IVA. 

 

7. PRESSUPOST DEL CONTRACTE I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
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Import sense IVA: 14.500,00 € 

IVA al 21 %: 3.045,00 € 

Import amb l’IVA inclòs:  

17.545,00 € 

Aplicació pressupostària 

19.31110.6330019 

LABORATORI - 
MAQUINÀRIA, 
INSTAL.LACIONS  I 
UTILLATGE (LLC19) 

Referència RC 

op220220048656   

ref. 22022014984   

 

 

8. TERMINI D’EXECUCIÓ: 

El termini d’execució serà d’un mes a partir que es notifiqui l’adjudicació. 

9. LLOC DE PRESTACIÓ: 

Laboratori Municipal de l’Ajuntament de Palma 

10.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE: 

El director del Laboratori Municipal, Joan A. Mora Palou. 

 

11. TERMINI DE GARANTIA: 

 

No se n’estableix garantia. 

12.- GARANTIES EXIGIDES PER A CONTRACTAR: 

D’acord amb les exigències contemplades a l’article 118 de la Llei 9/2017, de 

Contractes del Sector Públic, no és necessari constituir garantia definitiva, tractant-se 

d’un contracte menor.- 

13. PUBLICITAT I CONCURRÈNCIA. PRESENTACIÓ D’OFERTES 

La licitació del present contracte menor es subjectarà a principis de publicitat i 

concurrència mitjançant la inserció d’anunci a l’espai “Perfil del Contractant/Contractes 

Menors” de la plana web municipal.  

S’ha de presentar un preu global, incloent el conjunt de subministraments detallats a 

l’apartat 3 d’aquesta memòria. 

El termini de presentació d’ofertes serà de 5 dies hàbils des de la publicació de l’anunci 

a la plana web de l’Ajuntament de Palma. 

Les persones i entitats interessades si han de dirigir la seva oferta, mitjançant la seva 

presentació electrònica, al Servei Municipal de Sanitat i Consum de l’Àrea delegada de 

Turisme, Sanitat i Consum de l’Ajuntament de Palma, indicant el número d’expedient. 
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Accés al registre: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do 

Òrgan destí: LA0014874 - Servicio de Sanidad 

Administració Local: Ayuntamiento de Palma 

 

Informació sobre l’ús del registre general:  

https://seuelectronica.palma.es/portal/PALMA/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra

_d4_v1.jsp&contenido=61545&nivel=1400&tipo=4&codResi=1&language=ca 

 

https://seuelectronica.palma.es/portal/PALMA/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0

_140063_1.pdf 

 

Una vegada presentada l’oferta s’ha informar de la presentació d’aquesta a l’adreça de 

correu electrònic: joan.mora@palma.cat 

 

 

L’oferta ha d’incloure: 

 

 Declaració responsable del licitador interessat que compleix els requisits de 

capacitat per contractar amb l'Administració pública.  

 Factura proforma o Pressupost desglossat dels productes subministrats, signat 

pel representant legal de l'entitat interessada, inserint el segell de l'empresa si es 

tracta de persona jurídica. S'ha d'indicar el tipus de IVA aplicable o si l'activitat 

està exempta, despeses de transport (cas d’haver-n’hi) i les dades del compte 

bancari.  

 2.-Declaració responsable del licitador, ajustada al model adjunt, d’absència de 

conflicte d’interessos (D.A.C.I.). 

 Les especificacions detallades dels equips així com fotogràfies i/o informació 

gràfica per tal de poder valorar els aspectes estètics i funcionals que s’ajustin a 

les necessitats del Laboratori Municipal. 

 

 

14. FORMA DE PAGAMENT DEL PREU 

Presentar una única factura en finalitzar la prestació, expedida per l’entitat o empresa i 

que haurà de ser conformada per la responsable del contracte. 

L’empresa o entitat adjudicatària ha de presentar la factura electrònica per via 

telemàtica: 

 

https://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&cod

busqueda=2627&codResi=1&layout=contenedor1.jsp&codAdirecto=2026&codMenu=

1813&language=ca 

 

Per a consultes sobre la presentació de la factura electrònica podeu contactar amb el 

correu electrònic: consultesfacturaelectronica@palma.cat 
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El preu ofert per l'adjudicatari es mantindrà invariable, no essent possible cap revisió de 

preus en un contracte menor. 

 

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, 15 de novembre de 2022 

 

Responsable del contracte 

El director del Laboratori Municipal 

Joan A. Mora Palou 

(signat electrònicament) 
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