CONTRACTE MENOR D'ADQUISICIÓ D'EQUIPS D'ALIMENTACIÓ
ININTERROMPUDA (SAI) DE LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA
(2021-02)
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L'adquisició de sistemes d'alimentació ininterrompuda (SAIs) per als armaris de
comunicacions de la Fundació.
2. MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT
Atès que no es disposa de l'equipament necessari per a dotar d'alimentació
ininterrompuda els armaris de comunicacions, es fa imprescindible comptar amb una
empresa externa que s'ocupi de subministrar els equips que consten en aquest
document.
3. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL SUBMINISTRAMENT
Per a tots els equips:
 Format: 19", enrackable. Com a màxim 2U.
 Prestacions mínimes: Classificació VFI SS segons norma IEC 62040-3. On line
de doble conversió, protecció davant:
o Interrupcions d'alimentació
o Caigudes de tensió
o Pics de corrent, sobretensions i subtensions
o Infratensions perllongades
o Sobretensions perllongades
o Distorsions en l'ona de la línia
o Variacions en les freqüècies
o Microtalls
o Distorsió harmònica
 Ha d'incloure slot de comunicacions amb port RJ45 per a gestionar remotament
l'equip a través de la xarxa i software compatible amb Windows 10. Tots els
equips subministrats han de córrer el mateix software.
 S'hauran de subministrar guies o palanganes per a sostenir cada SAI dins els
armaris, que suportin el pes màxim dels SAIs.
 Han de complir amb les normes:
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o Gestió mediambiental: ISO 14001 / EMAS
o SAI/UPS: UNE-EN IEC 62040
No poden ser equips reacondicionats, han de ser equips nous.
Han de permetre instal·lar mòduls d'extensió d'autonomia per ampliar la seva
capacitat

Nombre d'equips que s'han de subministrar i característiques específiques:
 4 unitats que proporcionin una potència útil mínima de 1000W. Profunditat
màxima de cada equip 435 mm (model recomanat Salicru SLC-1000-TWIN
RT2).
 1 unitats que proporcionin una potència útil mínima de 1500W. Profunditat
màxima 435 mm (model recomanat Salicru SLC-1500-TWIN RT2).
 1 unitats que proporcionin una potència útil mínima de 3000W. Profunditat
màxima 630 mm (model recomanat Salicru SLC-3000-TWIN RT2).
4. PRESCRIPCIONS OMESES
La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca resoldrà de manera expressa i estricta els
casos en que existeixi l'omissió d'alguna prescripció, sota la supervisió de l'Institut
Municipal d'Innovació (IMI) de l'Ajuntament de Palma.
5. GARANTIA
L'empresa adjudicatària assumirà el compromís forma de garantir tots i cada un
dels subministraments realitzats, així com dels materials que ho composen. El
període de garantia serà de com a mínim 2 anys, comptats a partir de l'entrega
dels equips.
6. 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 15.000 € (IVA no
inclòs):



Tipus de contracte: subministrament
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.
7. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
Comissió de Govern de la Fundació.
8. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI
L’adjudicatari haurà d’estar en disposició de proporcionar l'equipament el més aviat
possible.
9. PRESSUPOST MÀXIM DEL CONTRACTE
El pressupost màxim és de 5.203,30 €, IVA exclòs (IVA: 1092,69 €).
L’import esmentat s’abonarà una vegada s’hagi rebut la factura corresponent i s’hagi
conformat adientment.
10. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES PROPOSTES
El contracte s’adjudicarà a l’oferta més avantatjosa econòmicament.
11. CONTINGUT DE LES PROPOSTES
Pressupost de l’oferta signat i segellat, numerat, amb la despesa i l’IVA inclòs.
Declaració responsable signada.
12. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ D’OFERTES
Les ofertes, juntament amb la declaració responsable, s’han de presentar en sobre
tancat, abans de les 14 hores del dia 15 de març de 2021, a:
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
Departament d’administració
Carrer de Saridakis, 29
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07015 – Palma
O a la següent direcció de correu electrònic:
mailto:peremanel.mulet@miromallorca.com
13. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Francisco Copado Carralero, director de la Fundació.
14. 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.
15. PAGAMENT DEL PREU I FORMA
L’abonament es tramitarà quan s’hagi lliurat l'equipament, 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.
16. 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: mailto:dpd@miromallorca.com

En nom de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca tractem la informació que ens
facilita amb la finalitat de realitzar la comanda i facturar els serveis. Les dades
proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els
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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, 25 de febrer de 2021

El Director,
43109538V
FRANCISCO
COPADO (R:
G57753915)
Francisco Copado Carralero
Firmado digitalmente por 43109538V
FRANCISCO COPADO (R: G57753915)
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D’acord,
El President,
NOGUERA
ORTEGA
ANTONIO DNI
43116874Q
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Antoni Noguera Ortega
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