Núm. d’expedient:
Assumpte:

CM2018/000222
Publicació en el perfil del contractista de l’adjudicació del Contracte menor per la
substitució de les unitats exteriors de la instal·lació de climatització de l'edifici de l'escola
d'educació infantil Toninaina d'Inca

El Patronat de l'organisme autònom Llar d'infants Toninaina, a la seva sessió de dia 29 de maig de 2018, va
aprovar la següent proposta:
"PROPOSTA DEL PRESIDENT DEL PATRONAT DE L’ORGANISME AUTÒNOM LLAR D’INFANTS
TONINAINA per a l’adjudicació del contracte menor per la substitució de les unitats exteriors de la
instal·lació de climatització de l’edifici de l’escola d’educació infantil Toninaina d’Inca
En compliment del que disposa l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, es fa constar que resulta necessari , tal com consta a l’informe emès per l’enginyer tècnic municipal,
Sr. Pere Mestre Rayó, el qual es transcriu a continuació: «MOTIVACIÓ DE LA INVERSIÓ:
Les dues unitats exteriors de la instal·lació de climatització de l’edifici de l’Escola d’Educació Infantil
Toninaina d’Inca estan fora de servei ja que tenen els compressors avariats.
Es considera oportú procedir a la retirada de les dues ja que no es recomanable realitzar la despesa
econòmica necessària per a la seva reparació tenint en compte l’antiguitat de les màquines i la inexistència al
mercat de models de compressors similars a l’avariat.
ESTALVI EN EL CONSUM ENERGÈTIC DE LA INSTAL·LACIÓ:
Les màquines a substituir tenen un COP i EER inferior al que es poden aconseguir amb les màquines
actuals. El que es pretèn amb la substitució de les ma`quines és ajustar-se a les necessitats tèrmiques de
l’edifici i així millorar l’eficiència de la instal·lació i disminuir el consum energètic.
La vida útil de la instal·lació és superior a 5 anys. (...)
MANTENIMENT:
Tal i com s’ha indicat anteriorment, la màquina actual té una antiguitat d’uns 12 anys, amb la qual cosa les
despeses en manteniment són bastant elevades. Amb aquest canvi es pretén augmentar la fiabilitat i
rendiment de la instal·lació, disminuint així les despeses de manteniment.
La inversió a realitzar s’emmarca dins la gestió del patrimoni i en concret a la reparació d’una infraestructura
ubicada en un edifici municipal.
Degut a la manca d’aire condicionar i a la proximitat de l’estiu, el tècnic que subscriu considera que s’ha de
tractar amb caràcter d’urgència la tramitació d’aquest expedient de contractació.»
VIST els informes emesos per l’enginyer tècnic municipal relatius a la necessitat de contractació, de la no
contractació menor amb el mateix licitador per import que superi l’umbral previst en l’article 118 LCSP, així
com de l’adequació del preu del contracte al preu de mercat, i de característiques tècniques de la prestació.
VIST que el pressupost màxim de licitació ascendeix a 14.875.-€, IVA exclòs.
VIST que per la intervenció municipal es va realitzar l’oportuna Retenció de Crèdit (RC) amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 0001.321.62300.01 per import de 18.089,50.-€, IVA inclòs.
VIST que en data 11 de maig de 2018 es va realitzar la convidada a les següents empreses:
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FONTANERIA JORDI PONT, S.L.
NOVEDADES DEL CLIMA, S.L.
URBIA.

VIST que, així mateix, es va publicar a la pàgina web de l’Ajuntament per a que aquelles empreses que
estiguessin interessades.
VIST que, segons informa la funcionària, Sra. Antònia Campins Pereyra, consta al Registre d’Entrades de
l’Ajuntament d’Inca que es van presentar les següents empreses:



NOVEDADES DEL CLIMA, S.L., en data 23 de maig de 2018, registre d’entrada núm. 6015.
FONTANERIA JORDI PONT, S.L., en data 24 de maig de 2018, registre d’entrada núm. 6109.

VIST, una vegada finalitzat el termini de presentació d’ofertes, l’informe emès per l’enginyer tècnic municipal,
el qual consta a l’expedient i s’adjunta. Segons el qual, es proposa l’adjudicació del contracte menor de
referència a l’entitat NOVEDADES DEL CLIMA, per l’import de 13.559,45.-€, IVA exclòs.
Consta a l’expedient la documentació requerida per la celebració dels contractes menors.
Per tot l’exposat, es sotmeten a la consideració de la Junta de Govern Local, òrgan competent per resoldre
per delegació del Batle, les següents PROPOSTES D’ACORD:
PRIMER.- APROVAR l’informe de necessitat del contracte per la substitució de les unitats exteriors de
la instal·lació de climatització de l’edifici de l’escola d’educació infantil Toninaina d’Inca
emès per l’enginyer tècnic municipal, Sr. Pere Mestre Rayó.
SEGON.- ADJUDICAR el contracte menor pel subministrament i instal·lació dels equips de climatització a
instal·lar a l’edifici de l’escola d’educació infantil Toninaina Inca a l’entitat NOVEDADES DEL CLIMA, S.L.:
1.- Condicions econòmiques: l contractista percebrà com a preu del contracte la quantitat oferta de
13.559,45.-€, IVA exclòs, al que li correspon la quantitat de 2.847,48, .-€ en concepte d’IVA, el que fa un preu
total de 16.406,93.-€, IVA inclòs.
SEGON.- APROVAR l’autorització i disposició (AD) de crèdit amb càrrec a l’aplicació pressupostària
0001.321.62300.01 del Pressupost vigent, per un import de 16.406,93.-€, IVA inclòs.
TERCER.- COMUNICAR aquesta adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors i publicar-la al
perfil del contractant allotjat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic."
La qual cosa es publica al perfil del contractista de conformitat amb el que disposa l'art.137 de la LCSP.
Inca, 19 de novembre de 2018
El President del Patronat,
Virgilio Moreno Sarrió
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