Assumpte: Contracte d’obres d’instal·lació i subministrament de tancaments i
portes de cristall per a oficines i despatxos del edifici de l’Ajuntament d’Inca.
Departament emissor:.
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR CONSISTENT EN...
1. Objecte del contracte.
El present contracte té per objecte la instal·lació i subministrament de
tancaments i portes de cristall acústic per a oficines i despatxos del edifici 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.
Des de l'any 1986 en que es va realitzar una reforma a l’edifici Municipal de la
plaça Espanya, on està ubicat l’Ajuntament, no s’ha realitzat cap tipus de
millora en el mateix.
Degut a les noves normes i lleis actuals, i amb l'increment de personal de la
plantilla municipal actual, la distribució dels departaments i despatxos existents
no reuneixen les condicions necessàries per al bon funcionament d'aquest
Ajuntament. Es per això que resulta necessari la creació de nous espais i
despatxos, així com millorar els existents per tal de donar un millor servei i
respectar la privacitat dels ciutadans. D’aquesta manera també es garanteix un
ambient de treball adequat per a totes i tots els treballadors municipals ubicats
a l’edifici.
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 de les citades obres.
3. Tipus de contracte. Justificació del procediment.
De conformitat amb l’article 13 de la LCSP, el present contracte es configura
com un contracte d’obres.
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.-€, IVA exclòs.
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4. Característiques dels béns a subministrar.
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.
Quantitat i característiques mínimes que han de complir els bens a subministrar
són:
Model STRIQE (Minusco) o similar.
u.

Descripció
Referència: despatx Intervenció

Tancament format per:
1 Porta de vidre laminat 5 + 5 temperat i acústic. Vidre fix lateral laminat 5+5

incolor i acústic. Tot amb perfils d'alumini natural, gomes, frontisses
i manetes amb pany. Mesures: 3540 x 2510.
Referència: Gestió Tributària
1 Vidre fix laminat 6 + 6 incolor acústic. Mesures: 3740 x 1080.

Porta d'una fulla abatible de vidre laminat 5 + 5 temperat i acústic, amb
1 perfils d'alumini natural, gomes, frontisses i maneta amb pany. Mesures: 810

x 1990.
Referència: despatx secretari

Tancament format per porta de vidre laminat 5 + 5 temperat i acústic, fixos
1 laterals de vidre laminat 5 + 5 incolor i acústic. Tot amb perfils d'alumini

natural, gomes, frontisses i manetes amb pany. Mesures: 3465 x 2480.
Tancament format per:
Frontal de dues portes amb fix en el centre i fixos en forma d’L al costat del
1 frontal, portes de vidre laminat 5 + 5 temperat i acústic, fixos de vidre laminat
5 + 5 incolor i acústic. Tot amb perfils d'alumini natural, gomes, frontisses
i manetes amb pany. Mesures: 4740 x 2475 frontal i 900 + 1050 x 2475 "L".
Referència: (2) despatxos Secretaria

Tancament format per:
Dues portes de vidre laminat 5 + 5 temperat i acústic, fixos laterals de vidre
1
laminat 5 + 5 incolor i acústic. Tot amb perfils d'alumini natural, gomes,
frontisses i manetes amb pany. Mesures: 4260 x 2170.
Tancament format per:
Porta de vidre laminat 5 + 5 temperat i acústic, fixos laterals de vidre laminat
1
5 + 5 incolor i acústic. Tot amb perfils d'alumini natural, gomes, frontisses
i manetes amb pany. Mesures: 5130 x 2470.
Referència: Intervenció

Conjunt de mecanisme complet, motor reductor amb encoders multiposició,
1 electrònica digital, cables i connexions premuntades i connectades, model
per a porta de vidre laminat 5 + 5 temperat i acústic, obertura corredissa
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Referència: despatx Contractació

lateral. Mesures: 1300 x 2240.
Porta d'una fulla abatible de vidre laminat 5 + 5 temperat i acústic, amb
1 perfils d'alumini natural, gomes, frontisses i maneta amb pany. Mesures: 700
x 1990.
La descripció de l’equipament anterior inclou el subministre i la instal·lació del
conjunt d’elements detallats ( totalment instal·lat i en funcionament), amb les
ajudes de picapedrer necessàries incloses per a la seva execució.
5. Actuacions preparatòries.
Projecte tècnic: per la seva pròpia naturalesa no requereix la redacció del
projecte tècnic.
Participació de tercers en la redacció del projecte tècnic: No.
Supervisió del projecte en atenció a l’article 235 LCSP: No aplica.
Acta de replanteig previ en atenció a l’article 236 LCSP:
Consta a l’expedient acta de replanteig previ emesa per l’arquitecte tècnic
municipal,
Bartomeu
Ramon
Moyà,
amb
Codi
de
Validació
4AP2GDMCFTCJQ5QX76FRZ3RF4
6. Preu del contracte.
El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 38.850,00.-€, IVA exclòs, més
la quantitat de 8.158,50.-€ en concepte d’IVA (21%), el que fa un total de
47.008,50.-€, IVA inclòs.

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 38.850,00.-€,
IVA exclòs.
Els preus màxim determinat per cada bé a subministrar és:
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7. Adequació del preu del contracte al preu de mercat.
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8. Valor estimat del contracte.
El valor estimat del contracte, calculat de conformitat estableix l’article 101 de la
LCSP ascendeix a la quantitat de 38.850,00.-€, IVA exclòs.
9. Criteri d’adjudicació.
El contracte s’adjudicarà a l’empresa que ofereix un preu més baix (referit al
pressupost base de licitació del contracte 38.850,00.), sempre que compleixi
amb les característiques tècniques.
10. Termini d’execució de les obres.
El termini d’execució de les obres serà de 30 dies, a comptar des del dia de la
signatura de l’acta de comprovació del replanteig, tal com disposa l’art. 237 de
la LCSP.
11. Termini de garantia.
De conformitat amb el que disposa l’art. 243.3, el termini de garantia tindrà una
durada de 2 anys a comptar des de la recepció de les obres.
12. Director facultatiu de les obres i responsable del contracte.
El Director Facultatiu de les obres serà Bartomeu Ramon Moya, arquitecte
tècnic municipal, que també exercirà les facultats del responsable del contracte
de conformitat amb el que disposen els articles 237 a 246 de la LCSP, tot això
d’acord amb el previst a l’article 62 de la LCSP.
13. 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.

El termini de presentació de les ofertes serà de 10 dies hàbils a comptar de
l’endemà de la publicació a la pàgina web de l’Ajuntament d’Inca. Les ofertes
s’ha 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.
Bartomeu Ramon Moyà
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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14. Presentació de les ofertes.

