MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR CONSISTENT EN EL
SUBMINISTRAMENT DE CADIRES
1. Objecte del contracte
El present contracte té per objecte l’adquisició de cadires per a les diferents
àrees de l’Ajuntament d’Inca.
Per altra banda, es fa constar que l’objecte del contracte no s’ha configurat per
evitar l’aplicació de les regles generals de contractació. En aquest sentit, ateses
la quantia i la naturalesa del contracte, segons l’LCSP procedeix aplicar el
procediment de contractació menor. No s'ha fraccionat el contracte, ja que les
necessitats a satisfer són les que s’hi preveuen i no poden ser objecte de
licitació juntament amb altres. Igualment a l’apartat 7 d’aquesta memòria es fa
referència a com s’ha determinat el valor estimat del contracte, quantia que
determina que el procediment a seguir és la contractació menor.
2. Justificació de la necessitat del contracte
Actualment l’Ajuntament d’Inca no disposa de suficients cadires per cobrir les
necessitats dels diferents esdeveniments, festes i actes que es duen a terme al
llarg de l’any per part de les diferents àrees de l’Ajuntament d’Inca.
Amb el transcurs dels anys, moltes d'aquestes cadires s’han trencat, deteriorat,
i sobretot s'han anat produint pèrdues i robatoris de moltes d'elles a les vies
públiques.
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 l’LCSP, el present contracte es configura
com un contracte de subministrament.
D’acord amb el que disposa l’article 118 de la LCSP, es qualifica de contracte
menor en funció de la seva quantia, atès que el seu valor estimat és inferior a
15.000 €, IVA exclòs.
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4. Característiques dels béns a subministrar
Les referències a marques determinades o imatges que conté aquesta
memòria ho són als únics efectes que els licitadors, per remissió a la marca,
coneguin les característiques tècniques equivalents del producte que es pretén
adquirir, si bé aquestes hi estan igualment descrites.
La quantitat i les característiques mínimes que han de complir els béns a
subministrar són:
- Cadira marca "RIPAY" model 0300 o similar amb braços.
- Unitats: 600 unitats mínim.
- Color: gris clar.
- Cadira monobloc d'injecció de polipropilè amb tractament antiestàtic i
protecció a la radiació UV. Òptima per al seu ús a terrasses i a exterior en
general.
- Apilament superior a 20 unitats.
- Apilable. Interior i exterior.
- Serigrafia a una cara de color negre amb l’escut del Ajuntament i el seu nom
en el respatller de la cadira.

Es preveu que el pressupost màxim de la despesa
per la compra de cadires sigui de 13.350,00 €, IVA exclòs, més la quantitat de
2.803,50 € en concepte d’IVA (21 %), la qual cosa fa un total de 16.153,50 €,
IVA inclòs.
6. Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte, calculat de conformitat amb el que estableix
l’article 101 de l’LCSP, ascendeix a la quantitat de 13.350,00 €, IVA exclòs.

7. Adequació del preu del contracte al preu de mercat
El pressupost de licitació s'ha determinat en funció d'una anàlisi dels preus de
mercat existents en aquest sector. El pressupost base de licitació, entès com la
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Característiques tècniques
Alçada total
840 mm (+/- 5 %)
Alçada de la cadira
430 mm (+/- 5 %)
Fons
570 mm (+/-5 %)
560 mm (+/- 5 %)
5. Pressupost Ample
Pes
3,400 kg (+/-5 %)
base
de
Sistema de qualitat
ISO 9001
licitació

despesa màxima que l’Ajuntament pot realitzar, s’ha determinat partint de la
concreció de les necessitats a satisfer, és a dir, de les unitats de cadires que es
necessiten, calculant el preu mitjà existent actualment en el mercat i, d’aquesta
manera, preveure la despesa màxima que es pot realitzar. Així, el nombre
d'unitats a comprar s’ha calculat segons les necessitats actuals més l’estoc i
estat actual de cadires en propietat de l’Ajuntament, amb el resultat d’una
necessitat de compra de 600 unitats. El preu mitjà de compra per unitat és de
22,25 €, IVA exclòs. A la vista de tot allò exposat, una vegada analitzats
aquests preus, es determina que les ofertes procedents no superin els
13.350,00 €, IVA exclòs.
8. Termini d’entrega del subministrament
El termini d’entrega dels béns és de 60 dies hàbils, a comptar des de la
notificació de l’adjudicació.
9. Termini de garantia
El termini de garantia tendrà una durada dos (2) anys a comptar des de la
notificació de l’adjudicació.
10. Criteris d’adjudicació

Dins l’oferta presentada s’entendran incloses la totalitat de les despeses de
serigrafia, transport i qualsevol altra que pugui generar-se fins a l’entrega del
material a les instal·lacions de l’Ajuntament d’Inca.
El contracte s’adjudicarà a l’oferta que hagi oferit més quantitat de cadires
(mínim 600 unitats).
11. Responsable del contracte
De conformitat amb el que preveu l’article 62 de l’LCSP, es proposa com a
responsable del contracte Manuel García Tugores, encarregat de la Central de
Compres.

12. Garantia definitiva
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El contracte s’adjudicarà a l’empresa que ofereixi una quantitat més
alta de cadires noves amb la seva oferta amb un mínim de 600
unitats (amb referència al pressupost base de licitació del contracte
de 13.350,00 €, IVA exclòs), sempre que compleixi les
característiques tècniques.

No és necessària la constitució de garantia definitiva, de conformitat amb
l’establert a l’article 153 en relació amb l’article 118 de l’LCSP.
13. Invitacions
Es proposa convidar les següents empreses:
EMPRESA
BARTOLOMÉ ADROVER SA
CROUS EXPERT SL
FERRAGUT BONET SL
EINES INCA SL
OFILLORCA SL

CIF
A07150667
B67152173
B57026445
B07943855
B07965577

ADREÇA ELECTRÒNICA
adrover@bartolomeadrover.com
tcobos@crous.eu
bonet.ferreteria@gmail.com
info@einesinca.com
ofillorca@ofillorca.com

Es proposa publicar la present licitació a la pàgina web de l’Ajuntament d’Inca
per a totes aquelles empreses que hi estiguin interessades.
14. Termini i forma de presentació de les ofertes
El termini de presentació de les ofertes serà de set (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 cal
adjuntar-hi les fitxes tècniques del bé a subministrar; en cas de no presentarse, les ofertes es consideraran com a no aptes.
Tota la documentació s’ha de presentar a través de la Seu Electrònica de
l’Ajuntament d’Inca.
El responsable de la Central de Compres
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