MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR CONSISTENT EN EL
SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI D’OFICINA PER LES DEPENDÈNCIES
MUNICIPALS.
1. Objecte del contracte.
El present contracte té per objecte l’adquisició de mobiliari d’oficina(taules de
treball, sistemes d'electrificació per a taules, illes de treball i els seus
accessoris, calaixeres, taules amb suport damunt armari tipus ala-buc, armaris
alts diàfans, armaris amb portes, armaris baixos amb portes, taules rodones de
reunions)per als diferents departaments de l'Ajuntament d'Inca.
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. 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.
2. Justificació de la necessitat del contracte.
L’Ajuntament d’Inca ha apostat ferma i decididament per la reestructuració dels
diferents departaments ubicats a l’edifici de l’Ajuntament per tal de donar un
millor servei i funcionament als ciutadans i personal d’aquest Ajuntament.
Vista l’antiguitat de la majoria de mobiliari d’oficina (alguns daten de l’any
1986), el desgast per l’ús, alguns romputs, mida insuficient, diferents colors i
mides, pocs funcionals, i la creació de nous espais, resulta necessari
l'adquisició de nou mobiliari d’oficina per substituir els actuals i dotar als
diferents departaments de l’Ajuntament d’Inca per tal de millorar el serveis als
ciutadans i generar un ambient de treball adequat per a tots els funcionaris,
aportar a la millora ergonòmica i el clima laboral.
Per tant, i de conformitat amb el que disposa l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) es considera justificada
la necessitat de contractació del citat subministrament.
3. Tipus de contracte. Justificació del procediment.
De conformitat amb l’article 16 de la LCSP, el present contracte es configura
com un contracte de subministrament.
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Responsable Central Compres
Data Signatura: 22/04/2021
HASH: dc4905e0181c5842a3babea07c889101

Expedient: 3799/2021
Assumpte: Contracte de subministrament de mobiliari d’oficina.
Departament emissor: CENTRAL COMPRES

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.-€, IVA exclòs.
4. Característiques dels béns a subministrar.

Quantitat i característiques mínimes que han de complir els bens a subministrar
són:
u.
Descripció
Taules de treball model Vital Pro o similar. Mesures 180cm de llarg x 80 cm de
fons x 74cm d'alt. Potes de 50 x 50 mm x 1,5 mm de gruix, biga central
reculada de 40x40 mm x 1,5 gruix. Fabricats en perfil d'acer laminat en calent i
19
decapada, color blanc. Les potes amb peu anivellador en ABS i soleta
antilliscant. Taulell de melamina de 25mm de gruix, cant de PVC de 2 mm,
color blanc, inclou faldó en melamina color blanc.
Sistema d'electrificació format per un canal passa cables i una tapeta en forma
19
de T.
Ales per a taules Vital Pro o similar. Mesures 96cm de llarg x 60cm d'ample,
4
mateixes característiques que la taula de treball.
Illes de treball model Vitrall Pro o similar. Mesures 180cm de llarg x 160cm de
fons x 74cm d'alt. Potes de 50x50mm x 1,50mm de gruix. Biga central
reculada de 40x40mm x 1,50 mm de gruix. Fabricats en perfil d'acer laminat
2
en calent i decapatge, color blanc. Les potes amb peu anivellador en ABS i
soleta antilliscant. Taulell de melamina de 25mm de gruix, canto PVC de 2mm,
color blanc.
Safates d'electrificació per a illes de treball Vital Pro o similar. Mesures 164cm
2
de llarg x 42cm fons. Color blanc.
Divisòries entapissades per a Illes de treball Vital Pro o similar, mesures
2 170cm de llarg x 31cm d'alt x 2cm de gruix. Entapissades en melange
Bucks de 3 calaixos amb rodes model J832 o similar. Mesures 41 ample x 55
de profund x 56.5 alt. Cos fabricat en taulers de melamina de 16 mm de gruix.
18 Guies telescòpiques de rodament fabricades en acer. Rodes silencioses de
seguretat. Pany amb sistema central de tancament per a tots els calaixos.
Color blanc.
Taules amb suport en armari ala-buc Model VITAL PLUS-ST o similar. Mesures
taula: 180cm llarg x 80cm ample x 74cm alt. Mesures Ala-Buc: 140cm llarg x
50cm fons x 61cm alt. Taula amb estructura de 4 potes fabricades en acer,
8 cant angular de 60 mm acabat color blanc, amb peus anivelladors i soleta
antilliscant. Amb biga central reculada que permet l'accessibilitat a la vora de
la taula. Taulell de melamina de 25 mm de gruixa, cant PVC, color blanc,
inclou tapeta d'electrificació T. Armari ala-buc que incorpora un buc de 3
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Les referències a marques determinades que conté aquesta memòria ho són
als únics efectes de que els licitadors, per remissió a la marca, coneguin les
característiques tècniques equivalents del producte que es pretén adquirir, si
bé, les característiques tècniques estan igualment descrites.

2

4

calaixos + arxiu amb pany, dos prestatges interiors i una porta corredissa
sense pany. Fabricat en tauler melamínic, peus de suport amb anivellador,
portes amb el tirador encastat en alumini. Amb 2 accessos per a cablejat amb
sortida d'electrificació, color blanc. Inclou faldó de melamina color blanc.
Taules amb suport en armari ala-buc Model VITAL PLUS-ST o similar. Mesures
taula: 180cm llarg x 100cm ample x 74cm alt. Mesures Ala-Buc: 140cm llarg x
50cm fons x 61cm alt. Taula amb estructura de 4 potes fabricades en acer,
cant angular de 60 mm acabat color blanc, amb peus anivelladors i soleta
antilliscant. Amb biga central reculada que permet l'accessibilitat a la vora de
la taula. Taulell de melamina de 25 mm de gruixa, cant PVC, color blanc,
inclou tapeta d'electrificació T. Armari ala-buc que incorpora un buc de 3
calaixos + arxiu amb pany, dos prestatges interiors i una porta corredissa
sense pany. Fabricat en tauler melamínic, peus de suport amb anivellador,
portes amb el tirador encastat en alumini. Amb 2 accessos per a cablejat amb
sortida d'electrificació, color blanc. Inclou faldó de melamina color blanc.
Taules rodones model TABULA TAR 30 o similar. Mesures 120cm de diàmetre
x 74cm alt. Superfície de la taula en melamina de 25 mm de gruix. Columna
central d'Acer de 76 mm de diàmetre. Base de 58 cm de diàmetre, realitzades
en injecció d'alumini en acabat blanc. La base disposa de suport de soleta
antilliscant. Superfície taula en melamina color blanc.

5. Pressupost base de licitació.
Es preveu que el pressupost màxim de la despesa per la compra de mobiliari
d’oficina serà de 14.824,00€ euros iva exclòs, més el 21% en concepte d’IVA
per un import de 3.113,04€, sent un total de 17.937,04€ euros, IVA inclòs.
6. Valor estimat del contracte.

7. Criteri d’adjudicació.
El contracte s’adjudicarà a l’empresa que ofereixi un preu més baix (referit al
pressupost base de licitació del contracte de 14.824,00.-€), sempre que
compleixi les característiques tècniques.
8. 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, una vegada analitzats
aquests, es determina que les ofertes procedents no superin els 14.824,00.-€
IVA exclòs.
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El valor estimat del contracte, calculat de conformitat estableix l’article 101 de la
LCSP ascendeix a la quantitat de 14.824,00.-€, IVA exclòs.

Els preus màxim determinat per cada bé a subministrar és:
u.
Descripció
preu u.
import
19 Taules de treball
200,00 € 3.800,00 €
19 Sistema d'electrificació taules de treball.
46,00 €
874,00 €
4 Ales per a taules
90,00 €
360,00 €
2 Illes de treball
280,00 €
560,00 €
2 Safates d'electrificació per a illes de treball
55,00 €
110,00 €
2 Divisòries entapissades per a Illes de treball
90,00 €
180,00 €
18 Bucks de 3 calaixos amb rodes
100,00 € 1.800,00 €
8 Taules amb suport armari ala-buc 180x80x74
625,00 € 5.000,00 €
2 Taules amb suport armari ala-buc 180x100x75
660,00 € 1.320,00 €
4 Taules reunió rodones.
205,00 €
820,00 €
Base
14.824,00 €
I.V.A. 21%
3.113,04 €
TOTAL
17.937,04 €
9. Termini d’entrega del subministrament.
El termini d’entrega dels béns és de 20 dies hàbils, a comptar des de la
notificació de l’adjudicació.

11. Responsable del contracte.
De conformitat amb el que preveu l’article 62 de la LCSP, es proposa com a
responsable del contracte a Manuel Garcia Tugores responsable Central de
Compres.
12. Garantia definitiva.
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. Presentació de les ofertes.
El termini de presentació de les ofertes serà de 7 dies hàbils a comptar de
l’endemà de la publicació a la pàgina web de l’Ajuntament d’Inca. Les ofertes
s’han de presentar d’acord amb el model que s’ajunta com a Annex i s’han de
presentar les fitxes tècniques dels bens a subministrar en cas de no presentarse es considerarà com no aptes.
Tota la documentació s’ha de presentar per Seu Electrònica.
El Responsable de la Central de Compres.
Manuel Garcia Tugores.
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10. Termini de garantia.
El termini de garantia tindrà una durada de 2 anys a comptar des de la recepció
dels bens.
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