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AJuntament @¡ de Palma

• protecció térmica a tots els motors
• sistema de gebre per control de pressió
• connexió remota ON-OFF i fred i calor
• senyalització d'alarmes
• capacitat frigorífica de 4,9 a 22,4 kW
• potencia calorífica de 5,2 a 24,2 kW

' ... 

• potencia d'absorció en fred de 6,8 kW i en calor de 5,9 kW
• SEER 3,54 i SCOP 3,21
• connexions frigorífiques de gas i líquid, 5/ i 7 /8.
• compressors 1
• oli PVE oil en volum d' 1,7 litres
• instal ·lació eléctrica fins al subquadre general de la maquina
• reciclatge de la maquina antiga
• adaptació de tots el conductes d'aspiració, impulsió i rebuig de les maquines UTA

al lloc
• muntatge del termostat d'ambient dins !'oficina
• entrega de les característiques tecniques de l'UTA muntada

Documentacló a aportar: 

L'empresa licitadora ha de complir la normativa de prevenció de riscs laborals i de 
coordinació d'activitats empresarials. Per a optar a la licitació ha de presentar emplenats els 
annexos II i VIII de la documentació adjunta i els annexos V, VI i VII, si escau. 

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 meno, ja que el seu import és inferior a [ 1 5 .000] ( IV A no inclos). 

Tipus de contracte: subministrament

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

Criteris de puntuació: únic criteri, oferta més económica. 

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. ORGAN DE CONTRACTACIÓ

L'organ de contractació competent és el gerent. D'acord amb l'article 20.e deis Estatuts de 
l'lnstitut Municipal de l'Esport de l'Ajuntament de Palma, en relació amb la base 21.e.i, 
d'execució del pressupost, correspon al gerent "l'autorització de les despeses per un import 
inferior a 40.000 € quan siguin d'obres o inferiors a 15.000,00 € si són altres despeses. Les 
quanties anteriors s'entendran referides a l'import deis contractes menors quan entri en vigor 
la Llei 9/2017, de contractes del sector públic." 

L' article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
determina que es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 
40.000 € (IVA no inclos) quan es tracto de contractes d'obres o a 15.000 € (IVA no inclos) 
quan es tracto de contractes de subministrament o de serveis. 

6. VALOR ESTIMAT: aquest contracte té un valor estimat de 15.000,00 €.
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