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1. TIPUS DE CONTRACTE: SUBMINISTRAMENT.
2. OBJECTE DEL CONTRACTE:
L’objecte del present contracte és l’adquisició de 10 ordinadors per l’aula de formació ubicada
al Quarter General Luque d’Inca i de 15 raspberrys i 20 adaptadors de USB 3.0 a Internet
10/100/1000 Gigabit Ethernet per instal·lar als diferents departaments de l’edifici de
l'Ajuntament d'Inca.
D' 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. En aquest sentit, atès la quantia i naturalesa del
contracte, segons la LCSP procedeix aplicar el procediment de contractació menor. No s'ha
fraccionat el contracte, ja que les necessitats a satisfer són les previstes en el present contracte
i no poden ser objecte de licitació juntament amb altres.
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:
3.1 Aules de formació.
Degut a l’aplicació de la Ordre TMS/369/2019 de 28 de març, per la qual es regula el Registre
Estatal d’Entitats de Formació del sistema de formació professional per a la ocupació, i els
processos comuns d’acreditació i inscripció de les entitats de formació per impartir especialitats
formatives incloses en el Catàleg d’Especialitats Formatives, el personal tècnic del Centre de
Formació ha realitzat una feina de revisió i adaptació als nous requisits establerts per l’Ordre
TMS/365/219. Aquesta revisió i adaptació a suposat la renúncia de acreditacions de diversos
certificats de professionalitat.
Una vegada realitzada l’adaptació, el Centre de Formació compta amb diferents espais
formatius acreditats per 23 certificats de professionalitats. Entre aquests espais formatius es
compta amb tres aules de gestió equipades amb ordinadors.
Les aules de gestió són necessàries per l’acreditació de 22 dels 23 certificats de
professionalitat acreditats. Actualmente es diposa de tres aules de gestió, dues de les quals
presenten mancances importants (A2 i AT1).
3.2 Departaments dels edificis de l’Ajuntament d’Inca.
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 amb la implantació de l’administració electrònica
l'Ajuntament d'Inca ha apostat ferma i decididament per l'ús de les tecnologies de la informació i
comunicació com a palanca de valor per a la transformació i optimització de la pròpia
organització i per extensió, per a la millora dels serveis i condicions dels llocs de treball dels
empleats públics i per un millor serveis a la ciutadania.

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

Codi Validació: 7QY7PXWNL7SYF2RM7ZFT4XT9F | Verificació: https://incaciutat.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 4

Manuel Garcia Tugores (1 de 1)
Responsable Central Compres
Data Signatura: 06/08/2020
HASH: dc4905e0181c5842a3babea07c889101

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR CONSISTENT EN
SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT COMPRA DE 10 ORDINADORS PER L’AULA
FORMACIÓ UBICADA AL QUARTER GENERAL LUQUE I DE 15 RASPBERRYS I
ADAPTADORS PER INSTAL·LAR ALS DIFERENTS DEPARTAMENTS DELS EDIFICIS
L’AJUNTAMENT D’INCA.

Vista l’antiguitat de diverses unitats de treball sent incompatibles per al bon funcionament dels
monitors (resolucions) i la xarxa actua i per tal d’adaptar-se a les noves tecnologies resulta
necessària l’adquisició de raspberrys i adaptadors de USB 3.0 a Internet 10/100/1000 Gigabit
Ethernet i dotar als diferents departaments de l’edifici de l'Ajuntament d'Inca de hardware
necessari per al seu correcte funcionament i servei.
4. ESPECIFICACIONS/CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ:
Quantitat i característiques mínimes que han de complir els bens a subministrar:
Per les aules de formació:


10 ordinadors amb les següents característiques mínimes:
◦
◦
◦
◦
◦

Font d’alimentació EP-500W SATA
Placa base Gigabyte H310M 2.0 mATX 1151
Processador Intel Core i3 8100 3.6 Ghz 6MB LGA 1151.
Memòria RAM Crucial 8GB DDR4 2666MHZ PC4-21300
SSD Western Digital 250GB SATA3 Blue

Pels departaments de l’edifici de l’Ajuntament d’Inca.




15 unitats. Raspberry Pi 4 Model B 4G SBC – Carregador rPi amb interruptor USB C,
caixa RpI 4 negra, Kingston SDCS2/32GB mircor SD XC clase 10 32GB, Cable
MicroHDMI -HDMI 1,8m.
20 unitats adaptadors de USB 3.0 a Internet 10/100/1000 Gigabit Ethernet.

5. CONDICIONS DE LA PRESTACIÓ:

5.2. Lloc de la prestació. Edifici formació ubicada al Quarter General Luque d’Inca a les aules
de formació (ordinadors) i la resta de material a l’edifici de l’Ajuntament d’Inca al departament
d’informàtica.
5.3. Termini mínim de garantia. Tot l’equipament subministrat gaudirà d'una garantia mínima
de 2 anys des de la seva recepció, en la seva totalitat.
5.4. Altres condicions. En cas necessari, ja sigui per la naturalesa de l’avaria o quan la
reparació no es pugui resoldre en el termini establert, l’adjudicatari substituirà l’equip per un
altre de característiques igual o superiors. L'Ajuntament podrà exigir la substitució dels
ordinadors i raspberrys que tinguin avaries intermitents, repetides o freqüents per un altres de
característiques igual o superiors.
6. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT, TRAMITACIÓ I FORMA D’ADJUDICACIÓ DE
L’EXPEDIENT:
6.1. 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 15.000 euros, IVA exclòs.
6.2. Per a l’adjudicació del present contracte, es proposa convidar les següents empreses
perquè presentin les seves ofertes:
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5.1. Termini d’execució (duració). El termini d’entrega màxima del material d’aquesta licitació
serà de 15 dies nturals, a comptar des del dia següent al de la notificació de l’adjudicació.

- LIMBOOX INCA (Rafael Carmona Amoros)
- BEEP INCA LOGICA I SISTEMES S.L.
- TONERCLASS S.L.
- UNIVERS DINÀMIC S.L.
- BEL SISTEMES INFORMATICS S.L.
- FEREST INFORMÀTICA S.L.
Així mateix, es proposa la publicació de la licitació a la pàgina web de l’Ajuntament d’Inca per
tal que altres possibles licitadors presentin les seves ofertes.
7. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ, VALOR ESTIMAT I PREU DEL CONTRACTE.
Es preveu que el pressupost màxim de la despesa serà la següent:
Per la compra d’ordinadors serà de 4.297,52€ IVA exclòs, més el 21% en concepte d'IVA per un
import de 902,48€, sent un total de 5.200,00€ euros, IVA inclòs.
Per la compra de les raspberry el preu màxim de la despesa serà de 2.250,00€ euros iva
exclòs, més el 21% en concepte d'IVA per un import de 472,50€, sent un total de 2.722,50€
euros, IVA inclòs.
Per la compra dels adaptadors de USB 3.0 a Internet 10/100/1000 Gigabit Ethernet el preu
màxim de la despesa serà de 340,00€ IVA exclòs, més el 21% en concepte d’IVA per un import
de 71,40€, sent un total de 411,40€ euros, IVA inclòs.
Per tant, el pressupost base de licitació total serà de 6.887,52.-€, IVA exclòs.
El preu definitiu serà el que resulti de l’oferta presentada per l’adjudicatari que ha d’indicar, com
a partida independent, l’import corresponent a l’IVA.

El contracte s’adjudicarà a l’empresa que ofereixi un preu més baix (referit al pressupost base
de licitació de 6.887,52.-€), sempre que compleixi les característiques tècniques.
9. JUSTIFICACIÓ DE L’ADEQUACIÓ DEL PREU DEL CONTRACTE AL PREU DE MERCAT.
El pressupost de licitació s'ha determinat en funció d'un anàlisis dels preus de mercat existents
en aquest sector. Per la qual cosa, s’entén que el pressupost de licitació de 6.887,52.-€ és
adequat al preu de mercat.
.
10. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
De conformitat amb l'art. 62 de la LCSP es designa com a responsable del contracte al Sr.
Manuel García Tugores i a la Sra. Núria Nadal Camprubí.
11. 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.
12. PRESENTACIÓ DE LES OFERTES.
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8. CRITERI D’ADJUDICACIÓ

El termini de presentació de les ofertes serà de 5 dies hàbils a comptar de l'endemà de la
publicació a la pàgina web de l'Ajuntament d'Inca, a través del correu electrònic
secretaria@ajinca.net. Les ofertes s’han de presentar d’acord amb el model que s’adjunta com
a Annex i s’han de presentar les fitxes tècniques dels productes a subministrar.
El Responsable de la Central de Compres
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