Expedient: 1455/2022
Assumpte: Contracte d’obres d’instal·lació i subministrament de portes i finestres corredisses
de vidre i d'alumini per a oficines i despatxos del edifici de l’Ajuntament d’Inca.

1. Objecte del contracte.
El present contracte té per objecte la instal·lació i subministrament de portes i finestres
corredisses de vidre i d'alumini 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.
Actualment l'edifici Municipal de la plaça d’Espanya, on es troba ubicat l'Ajuntament, té a les
seves cares laterals de les diferents plantes (carrer Hostals i carrer Major) unes finestres i
portes corredisses de fusta i vidre de més de 35 anys d'antiguitat i que degut al transcurs del
temps es troben molt deteriorades, provocant humitats, filtracions d'aigua, moviment i
desajust dels vidres, marcs i barres de fusta podrits. Els vidres existents són simples i no
compleixen amb les seves principals funcions que són la d'estanquitat, la de permeabilitat i
reducció de sorolls. S’ajunta reportatge fotogràfic estat actual.
És per això que és necessari la substitució de les de finestres i portes corredisses existents
de fusta de les diferents plantes de l'edifici per finestres i portes corredisses de fusteria
metàl·lica d'alumini amb color imitació de fusta que incorporin trencament de rotura de pont
tèrmic i elements d'aïllament termoacústic suficients per a la millora de l’eficiència energètica
global de l’edifici i un millor manteniment, conservació i durabilitat. D’aquesta manera també
es garanteix un ambient de treball més adequat i segur 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.
4. Característiques dels béns a subministrar.
Les referències a marques comercials determinades o fabricants 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:
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR.
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Fusteria metàl·lica d'alumini. Fabricant SOPENA INNOVATIONS o similar.

Una vegada adjudicat el contracte, el adjudicatari haurà de presentar una mostra del color de
l’alumini imitació a fusta (roure rústic) abans de comanar-lo i per part de l’Ajuntament s’haurà
de donar la seva conformitat i acceptació.
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 52FYNPHJD5DQWA6H9CTMTNFHT
6. Preu del contracte.

7. 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 29.683,00.-€, IVA exclòs.
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El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 29.683,00.-€, IVA exclòs, més la quantitat de
6.233,43.-€ en concepte d’IVA (21%), el que fa un total de 35.916,43.-€, IVA inclòs.
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Els preus màxim determinat per cada bé a subministrar és:

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 29.683,00.-€, 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 29.683,00.-€), sempre que compleixi amb les característiques
tècniques.
10. Termini d’execució de les obres.
El termini d’execució de les obres serà de 60 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 Moyà, 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.
14. Presentació de les ofertes.

Tota la documentació s’ha de presentar per Seu Electrònica.
Bartomeu Ramon Moyà.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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El termini de presentació de les ofertes serà de 5 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 i s’han de presentar les fitxes tècniques dels bens a
subministrar en cas de no presentar-se es considerarà com no aptes.
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ESTAT ACTUAL DE FINESTRES I PORTES CORREDISSES.
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