MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR CONSISTENT EN
EL SUBMINISTRAMENT DE TAULES PLEGABLES I CARROS PER A
TAULES
1. Objecte del contracte
El present contracte té per objecte l’adquisició de taules plegables per donar
serveis als diferents esdeveniments, actes i festes 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.
2. Justificació de la necessitat del contracte
L’Ajuntament d’Inca, per donar servei a la sol·licitud de taules per als diferents
esdeveniments, actes i festes que es duen a terme al llarg de l’any, disposa de
taulers aglomerats amb melamina blanca i cavallets de fusta per realitzar
aquesta prestació.
Amb el transcurs dels anys, molts d'aquests taulers i cavallets de fusta s’han
trencat, deteriorat (sobretot els dies de pluja perquè absorbeixen aigua), per
pèrdues i robatoris a les vies públiques.
Per tal de millorar-ne la durabilitat, el transport i l’emmagatzematge, i oferir un
millor servei, resulta necessària l’adquisició de taules plegables amb estructura
d’acer i base de polietilè d’alta densitat amb els seus corresponents carros, que
facilitin l’emmagatzematge de les taules.
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.
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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 l’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.
4. Característiques dels béns a subministrar
Les referències a marques determinades i/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:

- Taula plegable de polietilè model "CHOPIN" o similar.
- Taula plegable amb estructura d'acer pintat i sobre de polietilè d'alta densitat.
- Color gris clar.
- Sobre estanc, d'una sola peça, sense unions, amb un gruix de 45 mm.
- Potes abatibles metàl·liques, escamotejades a l'interior del taulell, amb la qual
cosa s'aconsegueix un perfecte apilament.
- Travessers metàl·lics, que aporten una gran robustesa.
- Pes net: 14 kg.
- Sistema de seguretat per al NO plegatge de les potes, un cop oberta. Porta
incorporat sota el sobre sistema d'unió de taules.
- Fàcil neteja amb drap humit amb aigua.
- Dimensions en cm: 183 de llarg x 75,50 d’ample x 74 d’alt.
- Unitats: 108.
Carros per a taules
- Carro per a transport i emmagatzematges de taules "CHOPIN" o similar.
- Estructura d'acer pintat en color gris, amb mànec abatible i base extensible.
- Pals verticals extraïbles en el perímetre del carro, per immobilitzar les taules
apilades.
- Rodes de poliuretà, amb fre incorporat.
- Capacitat mínima per a 20 taules model "CHOPIN" o similar.
- Dimensions del carro en cm: des de 193 cm fins a 254 de llarg x 77 cm
d'ample x 115 cm d'alt.
- Pes del carro: 28,75 kg.
- Unitats: 6.
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Taules

5. Preu del contracte
Es preveu que el pressupost màxim de la despesa per la compra de taules i
carros sigui de 9.432,00 €, IVA exclòs, més el 21 % en concepte d’IVA per un
import de 1.980,72 €, fent un total d’11.412,72 €, 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 9.432,00 €, IVA exclòs.
7. Criteri d’adjudicació
El contracte s’adjudicarà a l’empresa que ofereixi un preu més baix (referit al
valor estimat del contracte de 9.432,00 €), 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'una anàlisi 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 9.432,00 €,
IVA exclòs.
Els preus màxims determinats per cada bé a subministrar són:
DESCRIPCIÓ
Taula plegable de polietilè model "CHOPIN" o
108
similar
Carro per a transport i emmagatzematges de
6
taules "CHOPIN" o similar

PREU U.

IMPORT

74,00 €

7.992,00 €

240,00 €

1.440,00 €

Base
IVA 21 %
TOTAL

9.432,00 €
1.980,72 €
11.412,72 €

9. 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.
10. Termini de garantia
El termini de garantia tendrà una durada de dos (2) anys a comptar des de la
recepció dels béns.
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U.

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
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.

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
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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14. Termini i forma de presentació de les ofertes

