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CONTRACTE MENOR D'ADQUISICIÓ DE DETECTORS D'INCENDIS PER A LA
FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA (2022-01)
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L'adquisició i instal·lació de detectors d'incendis per a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca,
i la retirada dels antics.

2. MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT
Els detectors d'incendis es varen instal·lar l'any 2008, coincidint amb la renovació completa del
sistema. El temps de vida d'aquests dispositius és de 10 anys, per la qual cosa és necessari
substituir-los. Alguns d'ells ja han estat substituïts per avaria o s'han canviat per models
tèrmics en comptes d'òptics -en els casos en que les condicions de la seva ubicació així ho
requerien- per la qual cosa no serà necessària la substitució de tots ells.
Atès que no es disposa dels subministraments necessaris per a la substitució dels detectors
d'incendis instal·lats als edificis de la Fundació Pilar i Joan Miró (edifici Moneo i taller Sert), ni
tampoc l'acreditació tècnica que autoritza la seva instal·lació, es fa imprescindible contractar la
seva adquisició i desplegament, de conformitat amb les característiques que els fan
compatibles amb la centraleta contraincendis.

3. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE
El contracte consisteix en el subministrament i instal·lació de 70 nous detectors d'incendis, la
retirada i destrucció o reciclatge dels detectors antics, i la posada en marxa i verificació de la
instal·lació:


Subministrament i instal·lació de 70 detectors de fums convencionals:
o compatibles amb la centraleta contraincendis de la Fundació, BOSCH mod.
FPA5000
o amb pilot LED per a senyalització remota
o amb elements de fixació. També han d'incloure les seves bases, si no es poden
aprofitar les existents
o compliment de la norma UNE-EN 54-7:2019
o Tipologia i nombre d'elements:
 68 òptics, compatible FAP-O 420
 2 òptic-termovelocimètric, compatible FAP-OT 420
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Enretirada dels 70 detectors substituïts, models BOSCH FAP-O 420 / FAH-T 420 /
FAP-OT 420.
Posada en marxa dels nous detectors i verificació de la instal·lació.

Normativa d'aplicació: Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis
Els mitjans d'elevació per a l'accés als detectors seran a càrrec de l'adjudicatari, així com
els equips de protecció individual que precisin els tècnics instal·ladors.
L'adjudicatari haurà de certificar la retirada dels detectors antics i el seu tractament per
part d'una empresa autoritzada, si escau.

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'Àrea de Seguretat
Ciutadana de l'Ajuntament de Palma, si escau.

5. GARANTIA
L'empresa adjudicatària assumirà el compromís de garantir tots i cada un dels
subministraments i serveis realitzats, així com dels materials que ho composen. El període de
garantia serà de com a mínim 3 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

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.
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7. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
Comissió de Govern de la Fundació.

8. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI
L’adjudicatari haurà d’estar en disposició de realitzar els treballs i proporcionar els dispositius
necessaris en un termini màxim de tres mesos a comptar a partir de l'adjudicació del
contracte.

9. PRESSUPOST MÀXIM DEL CONTRACTE
El pressupost màxim és de 5.534,00 €, IVA exclòs (IVA: 1.162,14 €).
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
Característiques i descripció dels models ofertats, i 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 29 d’abril de 2022, a:
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
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Departament d’administració
Carrer de Saridakis, 29
07015 – Palma
O a la següent direcció de correu electrònic: 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: 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
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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, a la data de la signatura,

El Director,

Francisco Copado Carralero

D’acord,
El President,

Antoni Noguera Ortega
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