CONTRACTE MENOR DE RECONTRUCCIÓ DEL MUR DE SON BOTER (Exp. 2020-01)
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
Reconstrucció de marge de pedra en sec, tècnica tradicional amb la realització dels reforços
necessaris tant estructurals, materials o d’elements arquitectònics.
2. MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT
Atès que els treballs d’obra no es poden proporcionar per part del personal propi de la
Fundació ni es disposa del material necessari, es fa imprescindible comptar amb una empresa
externa especialitzada que s'ocupi de realitzar i cobrir totes les funcions i obligacions
recollides en aquest document.
3. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL SERVEI
Es tracta de la reconstrucció d’un mur de uns 40 metres de longitud i uns 5 metres d’alçada,
provocat per l’esboldrec de la part central, que actua com a marge d’un paret de terra,
aproximadament uns 60 m2.
Les treballs de reconstrucció han d’incloure les següents tasques:
-

Desxernir l’esboldrec
Reconstrucció del marge
Aportació de les pedres que siguin necessàries
Aportació, muntatge i desmuntatge d’andamiatge o d’altres elements necessaris com
l’aportació sanitària.
Neteja d’obra i gestió d’escombres (retirada i taxes a abocar)
Totes aquelles tasques i operacions no descrites que, en ordre lògic i bona pràctica
de l’ofici, seguin necessàries executar.

4. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT, LA TRAMITACIÓ I LA FORMA D’ADJUDICACIÓ
DE L’EXPEDIENT:
En aplicació de l’article 118 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, el contracte es
qualifica de menor ja que el seu import és inferior a 40.000 € (IVA no inclòs)
Tipus de contracte: obra
Procediment i forma d’adjudicació: adjudicació directa, contracte menor
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D’altra banda, s’assenyala que l’objecte del contracte no s’ha configurat per a evitar l’aplicació
de les regles generals de contractació.
5. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
Comissió de Govern de la Fundació.
6. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI
L’adjudicatari haurà d’estar en disposició de realitzar l’obra el més aviat possible i el termini
d’execució de les obres es de 30 – 45 dies a comptar des de l’adjudicació del contracte.
7. PRESSUPOST MÀXIM DEL CONTRACTE
El pressupost màxim és de 19.900 €, IVA exclòs (IVA: 4.179€)
L’import esmentat s’abonarà de la següent manera:
-

30% a l’adjudicació del contracte per l’aprovisionament de material i altres elements
necessaris.
70% una vegada finalitzada la reconstrucció, s’hagi rebut la factura corresponent i
s’hagi conformat adientment.

8. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES PROPOSTES
El contracte s’adjudicarà a l’oferta més avantatjosa econòmicament.
9. CONTINGUT DE LES PROPOSTES
Pressupost de l’oferta signat i segellat, numerat, amb la despesa i l’IVA inclòs. Declaració
responsable signada.
10. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ D’OFERTES
Les ofertes s’han de presentar a la següent direcció de correu electrònic:
amanda.carnicero@miromallorca.com
El termini de presentació d’ofertes és de 3 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la
publicació de la licitació al web de la Fundació Miró Mallorca www.miromallorca.com
11. RESPONSABLE DEL CONTRACTE:
Francisco Copado Carralero, director de la Fundació.
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12. GARANTIES EXIGIDES PER A CONTRACTAR:
No és necessari constituir garantia definitiva, d’acord amb l’article 153 en relació amb el 118
de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic.
13. PAGAMENT DEL PREU I FORMA
L’abonament del preu es tramitarà quan s’hagi prestat el servei, un cop presentada i
conformada la factura final pel responsable del contracte. A títol informatiu, la Fundació té
habitualment un termini d’abonament d’entre 30 i 60 dies.
Amb el present contracte es compleixen les regles generals de contractació segons el que es
disposa a l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per
la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
14. PROTECCIÓ DE DADES
-

Responsable: Comissió de Govern de la Fundació
Identitat: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca - CIF: G57753915
Dir. postal: Saridakis, 29 07015 Palma - Illes Balears
Telèfon: 971701420
Correu electrònic: pmmulet@miromallorca.com

“En nom de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca tractem la informació que ens facilita amb
la finalitat de realitzar comanda i facturar els serveis. Les dades proporcionades es
conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir
amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què
existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació de si a la Fundació Pilar i Joan
Miró a Mallorca estem tractant les seves dades personals, per tant té dret a accedir a les
seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les
dades ja no siguin necessaris.”
Si els proveïdors aporten les seves dades mitjançant un altre sistema, se'ls demanarà que
signin un formulari datat que figuri a la informació abans citada.
Palma, 23 d’abril de 2020
El Director,
43109538V
FRANCISCO COPADO
(R: G57753915)

D’acord,
Firmado digitalmente por 43109538V FRANCISCO COPADO
(R: G57753915)
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Ref:AEAT/
AEAT0208/PUESTO 1/43811/21012020100004,
serialNumber=IDCES-43109538V, givenName=FRANCISCO,
sn=COPADO CARRALERO, cn=43109538V FRANCISCO
COPADO (R: G57753915), 2.5.4.97=VATES-G57753915,
o=FUNDACION 'PILAR I JOAN MIRO A MALLORCA', c=ES
Fecha: 2020.04.23 12:26:17 +02'00'

Francisco Copado Carralero

El President,
Firmado por NOGUERA ORTEGA ANTONIO
- DNI 43116874Q el día 23/04/2020 con un
certificado emitido por AC Administración

Antoni Noguera Ortega
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