MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR CONSISTENT EN
L'ADQUISICIÓ DE DIVERS MATERIAL INFORMÀTIC
1. Objecte del contracte.
El present contracte té per objecte l’adquisició i subministrament de raspberries,
monitors, teclats, ratolins per ordinadors i altre material per instal·lar als diferents
departaments 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.
L’ Ajuntament d’Inca necessita l’adquisició i subministrament de raspberries,
monitors, teclats, ratolins per ordinadors i altre material divers per instal·lar als
diferents departaments de l'Ajuntament d'Inca a causa de la seva antiguitat, el seu
desgast i averies del material existent, així com per la creació de nous llocs de
feina i per la incorporació de personal nou als diferents departaments de
l’Ajuntament d’Inca.
És per això que és necessari l'adquisició d’aquest material per tal de millorar els
serveis als ciutadans i generar un ambient de treball adequat per a tot el personal,
aportant a la millora ergonòmica i el clima laboral.

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.
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.
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4. Característiques dels béns a subministrar.
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Descripció
PC Intel i7, 16 GB RAM, SSD 500GB, gràfica dedicada 6 GB
GDDR6, Windows 10 PRO.
PC Intel i3, 8 GB RAM, SSD 240GB.
Raspberry Pi 4 8GB amb capsa negra, alimentador amb interruptor
USB C, microSD 32 GB i nanocable microhdmi/hdmi 1.8M
Monitor BenQ 32” 4K Ultra HD, 3840 x 2160, muntatge VESA.
Monitor LG 29” Ultrawide 21:9, 2560 x 1080, HDMI, muntatge VESA.
Monitor 24” Philips, Full HD, 1920 x 1080, HDMI, muntatge VESA.
Escàner superfície plana i alimentador automàtic A4. Connectivitat
ethernet.
Tablet Lenovo Tab M10 4G LTE 64 GB 10.1”
HDD extern 2.5” 1TB USB3
HDD 3.5” 500 GB SATA3
Memòria USB 16 GB
Switch 8 ports Gigabit
Cable red RJ45 Cat. 6, UTP blanc o gris 0.5m
Cable red RJ45 Cat. 6, UTP blanc o gris 1m
Cable red RJ45 Cat. 6, UTP blanc o gris 2m
Connectors RJ45 Cat. 6 (100 u.)
Conversor Nanocable USB-C a VGA/DVI/HDMI
Teclat USB Logitech K120 qwerty
Ratolí òptic USB
Grabadora DVD externa USB

5. Pressupost base de licitació.
Es preveu que el pressupost màxim de la despesa per la compra de material
divers d’informàtica serà de 14.547,00 € euros, IVA exclòs, més la quantitat de
3.054,87 € euros en concepte d’IVA (21%), el que fa un total de 17.601,87 €,
IVA inclòs.
El preu del contracte es determina en funció de preus unitaris màxims,
prevists a continuació. Per tant, el preu del contracte serà el que resulti de
l'adjudicació, que es constituirà per la suma dels resultats de multiplicar els
preus unitaris màxims de cada concepte per les unitats a subministrar.
Els preus màxims determinats per cada bé a subministrar és:
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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:
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Descripció
PC Intel i7, 16 GB RAM, SSD 500GB, gràfica
dedicada 6 GB GDDR6, Windows 10 PRO.
PC Intel i3, 8 GB RAM, SSD 240GB.
Raspberry Pi 4 8GB amb capsa negra,
alimentador amb interruptor USB C, microSD
32 GB i nanocable microhdmi/hdmi 1.8M
Monitor BenQ 32” 4K Ultra HD, 3840 x 2160,
muntatge VESA.
Monitor LG 29” Ultrawide 21:9, 2560 x 1080,
HDMI, muntatge VESA.
Monitor 24” Philips, Full HD, 1920 x 1080,
HDMI, muntatge VESA.
Escàner superfície plana i alimentador
automàtic A4. Connectivitat ethernet.
Tablet Lenovo Tab M10 4G LTE 64 GB 10.1”
HDD extern 2.5” 1TB USB3
HDD 3.5” 500 GB SATA3
Memòria USB 16 GB
Switch 8 ports Gigabit
Cable red RJ45 Cat. 6, UTP blanc o gris 0.5m
Cable red RJ45 Cat. 6, UTP blanc o gris 1m
Cable red RJ45 Cat. 6, UTP blanc o gris 2m
Connectors RJ45 Cat. 6 (100 u.)
Conversor Nanocable USB-C a
VGA/DVI/HDMI
Teclat USB Logitech K120 qwerty
Ratolí òptic USB
Grabadora DVD externa USB

Preu
1.300,00 €

Total
2.600,00 €

315,00 €
160,00 €

630,00 €
3.200,00 €

380,00 €

1.520,00 €

220,00 €

2.640,00 €

135,00 €

1.620,00 €

535,00 €

1.070,00 €

185,00 €
45,00 €
60,00 €
5,00 €
35,00 €
3,00 €
3,00 €
3,50 €
18,00 €
30,00 €

185,00 €
90,00 €
120,00 €
25,00 €
70,00 €
60,00 €
60,00 €
70,00 €
54,00 €
120,00 €

12,00 €
8,00 €
33,00 €
Base
I.V.A. 21%
TOTAL

180,00 €
200,00 €
33,00 €
14.547,00 €
3.054,87 €
17.601,87 €

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 14.547,00 €, 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 14.547,00 € euros, IVA exclòs , sempre que
compleixi les característiques tècniques. A l’hora de presentar les ofertes, els
licitadors hauran d’oferir un preu unitari per a cada concepte, que no podrà
superar els preus unitaris màxims prevists a l’apartat 5.
8. Adequació del preu del contracte al preu de mercat.
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u.
2

El pressupost de licitació s'ha determinat en funció d'un 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 14.547,00 €
euros, IVA exclòs.
9. Termini d’entrega del subministrament.
El termini d’entrega dels béns és de 30 dies hàbils, a comptar des de la
notificació de l’adjudicació.
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 José Manuel Alfaya Montero cap Departament
Informàtic.
12. Garantia definitiva.
No és necessària la constitució de garantia definitiva de conformitat amb l’establert en
l’article 153 en relació a l’article 118 de la LCSP.

Es recorda que s’han de presentar uns preus unitaris per cada concepte,
indicant el resultat de sumar la multiplicació dels preus unitaris per les unitats a
subministrar.
Tota la documentació s’ha de presentar per Seu Electrònica.
José Manuel Alfaya Montero
Cap Departament Informàtica.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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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’adjunta 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.
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