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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR CONSISTENT EN LA REALITZACIÓ 
DE LES OBRES CONTEMPLADES AL PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAMENT 
PUBLIC A L’ACCÉS A INCA PER LA CARRETERA  MA-2112 (MANCOR) I MILLORA DE 
L’EFICIÈNCIA ENERGETICA A DUES ROTONDES I A UN VIAL LATERAL DEL CARRER 
JAUME I 
 
 
1. TIPUS DE CONTRACTE: Obres 
 
2. OBJECTE DEL CONTRACTE: 
 
A l’objecte de poder col·locar reductors de velocitat a l’accés a Inca per la carretera MA-2112 és 
necessari per motius de seguretat il·luminar un tram de vial d’uns 100 metres aproximadament, 
essent necessari instal·lar cinc noves columnes amb les seves corresponents lluminàries de 
tecnologia Led. Per poder realitzar aquesta actuació serà necessari  realitzar una nova 
canalització així com estendre pel seu interior el cablejat que permeti connectar les lluminàries a 
instal·lar.  
 
Per altra part s’ha previst substituir les lluminàries instal·lades actualment a les rotondes situades 
al carrer Jaume I (ctra. Llubí i ctra. Sineu) així com les lluminàries instal·lades al vial lateral del 
carrer Jaume I, entre el pas elevat del tren y la rotonda de la ctra. de Sineu. Les noves 
lluminàries a instal·lar a l’accés a Inca per la ctra. MA  seran de tecnologia Led de 80w de 
potencia. 
 
Per una altra banda, es fa constar que l’objecte del contracte no s’ha configurat per a evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació.  
 
3. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE: En compliment del que disposa 
l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), es fa 
constar que resulta necessari la contractació de les obres abans esmentades.  
 
4. ESPECIFICACIONS/CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ:  
 
Són les que consten al projecte tècnic. 
 
5. CONDICIONS DE LA PRESTACIÓ: 
 
5.1. Termini d’execució (duració) 
 
El termini d’execució per a la realització de les obres serà de 2 mesos.  
 

5.2. Lloc de la prestació 
 
L'indicat al projecte. 
 

5.3. Termini de garantia 
 
12 mesos.  



 

Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca  ·  tel. 871 91 40 00  ·  fax. 971 88 08 19  ·  www.incaciutat.com  ·  CIF. P-0702700-F 

 

5.4. Altres condicions 
 

Les lluminàries hauran de complir amb les prescripcions de l’annex 2 del projecte. 
 

6. En cas de contractes menors de serveis. JUSTIFICACIÓ DE LA IMPOSSIBILITAT DE 
REALITZAR EL SERVEI AMB MITJANS INTERNS 
 

L'ajuntament d'Inca no disposa ni de personal suficient ni de maquinària adequada per poder dur 
a terme la prestació del servei.   
 
7. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT, TRAMITACIÓ I FORMA D’ADJUDICACIÓ DE 
L’EXPEDIENT: 
 
7.1. De conformitat amb el que disposa l’article 118 de la LCSP, el present contracte es qualifica 
de contracte menor en funció de la quantia del mateix, al ser el seu valor estimat inferior a 
40.000'- euros, IVA exclòs.  
 
7.2. Per a l’adjudicació del present contracte, es proposa sol·licitar ofertes a les següents 
entitats: 
 
- CIV INSTAL·LACIONS, SL 
- EYCOM INSTALACIONES, SL 
 
Així mateix, es proposa publicar la present licitació a la pàgina web de l'Ajuntament d'Inca per 
totes aquelles empreses que estiguin interessades.  
 
7.3. Justificació de la manca de concurrència.  
 
No aplica.  
 
8. ENTITAT PROPOSTA PER A L’ADJUDICACIÓ DIRECTA, EN EL CAS DE MANCA DE 
CONCURRÈNCIA  
 
No aplica.  
 
9. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ, VALOR ESTIMAT I PREU DEL CONTRACTE 
 
9.1. Pressupost base de licitació 
 

IMPORT, IVA EXCLÒS IVA (21 %) IMPORT, IVA INCLÒS 

22.145,52 € 4.650,56 € 26.796,08 € 

 
9.2. Valor estimat del contracte 
 
El present contracte té un valor estimat de  22.145,52 €, IVA exclòs.  
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9.3. Preu del contracte  
 
El preu del contracte serà el que resulti de l’adjudicació. 
 
10. JUSTIFICACIÓ DE L’ADEQUACIÓ DEL PREU DEL CONTRACTE AL PREU DE MERCAT 
 
Per a determinar el preu del contracte s’han aplicat els preus indicat al projecte, essent aquests 
adequats als preus de mercat.  
 

11. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
De conformitat amb l'art. 62 de la LCSP es designa com a responsable del contracte al Sr. Jaime 
Ferrari Fernández. 
 
12. GARANTIES EXIGIDES 
 
No es necessària la constitució de garantia definitiva de conformitat amb l’establert en l’article 
153 en relació a l’article 118 de la LCSP.  
 
13. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES 
 
El termini de presentació de les ofertes serà d'un mes.  
 
 
Inca, 28 de desembre de 2018 
 
L'enginyer municipal 
 
 
 
 
 
 
Jaime Ferrari Fernández 


