MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR CONSISTENT EN EL
SUBMINISTRAMENT DE DE TAMBORETS, PUFS I TAULES BAIXES PER
LA SALA LÚDICA DEL CASAL DE JOVES SA FÀBRICA.
1. Objecte del contracte.
El present contracte té per objecte l’adquisició de tamborets, pufs i taules
baixes per la sala lúdica del Casal Joves Sa Fàbrica.
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 que es va posar en marxa el Casal de Joves Sa Fàbrica, hi ha una sala
principal on està ubicat l’espai lúdic on s’hi troben diferents elements com el
billar, la taula de pin pon i els futbolins.
L’acumulació d’aquests elements de la sala única, fa que, quan està plena
d’usuaris, es transformi en un espai molt sorollós que impossibilita el fet de dur
a terme qualsevol tipus d’activitat.
Vista la distribució de la sala i amb el pas del temps, no hi ha gaire espai on els
joves puguin parlar tranquil·lament, jugar a les cartes o altres jocs.
Pels motius anteriorment descrits i per optimitzar i millorar la funcionalitat
d’aquest espai del Casal de Joves es vol dur a terme una modificació de la sala
lúdica, fent que aquesta sigui un referent com a punt de trobada entre els joves
del nostre municipi, per aquest motius es contempla la compra de tamborets,
pufs i taules baixes.
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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Expedient: 3799/2021
Assumpte: Contracte de subministrament de tamborets, pufs i taules baixes
per la sala lúdica del Casal Joves Sa Fàbrica.
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.
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. Les mesures dels
bens a subministrar podran variar un +-5% de les característiques sol.licitades.
Quantitat i característiques mínimes que han de complir els bens a subministrar
són:
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DESCRIPCIÓ
Puf baix Mod. Puck o similars característiques, mesures 39x39x47
(ample x llarg x alt). Base d’alumini lacada a qualsevol color de la carta
de colors. Sense rodes. Seient amb dues tapisseries per combinar dues
tonalitats en un mateixpuf. Entapissat en Categoria E Sylvertex o
similar.
Puf baix Mod. Puck XL 550 o similars característiques, mides
55x1300x44 (ample x llarg x alt). Base d’alumini lacada en qualsevol
color de la carta de colors. Sense rodes. Seient entapissat a Categoria
E, Sylvertex o similar.
Puf baix Mod. Puck XL 1100 o similars característiques, mides
1100x1100x44 (ample x llarg x
alt). Base dalumini lacada en qualsevol color de la carta de colors.
Sense rodes. Seient amb dues tapisseries per combinar dues tonalitats
a un mateix puf. Entapissat en Categoria E Sylvertex o similar.
Taula de centre model LOTTUS 21 o de similars característiques de
mides Ø600mm x 370mm d’alçada
Sobre rodó en melamina color a escollir. Base metàl·lica quadrada
amb cantells arrodonits, color a escollir.
Tamboret Mod. MEDUSA o similars característiques Interior fabricat
mitjançant estructura de vareta d´acer de 10mm de diàmetre, amb
seient en xapa d´acer de 4mm de gruix tallada per làser, recoberta d
´escuma ignífuga de poliuretà expandit d´alta densitat de 60kg/m3
(ENISO845). Tapa inferior en fusta contraxapada. Rodes dobles
recobertes de poliuretà termoplàstic (TPU) de 36mm de diàmetre.
Apilable i fàcil de transportar, està dissenyada per facilitar-ne l'apilat fins
a 4 unitats. Desenfundable i intercanviable. Permet un desenfundat fàcil
per netejar ojugar amb nous entapissats. Entapissat a Cat.4, Sylvertex o
similar, color a escollir. Possibilitat de entapissat bicolor.
Taula de centre model LOTTUS21 o similar característiques de mides
Ø600mm x 370mm d'alçada. Sobre rodó en melamina color a triar. Base
metàl·lica quadrada amb cantells arrodonits, color a escollir.
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u.

5. Pressupost base de licitació.
Es preveu que el pressupost màxim de la despesa per la compra de de
tamborets, pufs i taules baixes serà de 7.791,00€ euros iva exclòs, més el 21%
en concepte d’IVA per un import de 1.636,11€, sent un total de 9.427,11€
euros, IVA inclòs.
6. Valor estimat del contracte.
El valor estimat del contracte, calculat de conformitat estableix l’article 101 de la
LCSP ascendeix a la quantitat de 7.791,00.-€, IVA exclòs.
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 7.791,00.-€), 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 7.791,00.-€
IVA exclòs.
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Puf baix Mod. Puck o similars característiques
Puf baix Mod. Puck XL 550 o similars
característiques
Puf baix Mod. Puck XL 1100 o similars
característiques
Taula de centre model LOTTUS 21 o de similars
característiques
Tamboret
Mod.
MEDUSA
o
similars
característiques
Taula de centre model LOTTUS21 o similar
caracteríostiques

import

250,00 €

1.500,00 €

890,00 €

1.780,00 €

975,00 €

975,00 €

212,00 €

636,00 €

170,00 €

2.040,00 €

215,00 €

860,00 €

Base
I.V.A. 21%
TOTAL

7.79100 €
1.636,11 €
9.427,11 €

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.
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Els preus màxim determinat per cada bé a subministrar és:
u.
Descripció
preu u.

10. Termini de garantia.
El termini de garantia tindrà una durada de 2 anys a comptar des de la recepció
dels bens.
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 3 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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