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INFORME PROPOSTA ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR D'ADQUISICIÓ DE
DETECTORS D'INCENDIS PER A LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA
(2022-01)
El dia 11 d’abril de 2022 es va publicar la memòria justificativa per a l'adquisició i instal·lació
de detectors d'incendis per a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, i la retirada dels antics.
Tipus de contracte: subministrament.
Procediment i forma d’adjudicació: adjudicació directa, contracte menor.
Criteris de puntuació: oferta més avantatjosa econòmicament.
Termini: 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.
Es va designar responsable del contracte a Francisco Copado Carralero. Es van presentar i
s’avaluen les següents ofertes:


Chubb Iberia S.L. (NIF B-82844358): L'import de l'oferta és de 4.721,24 € (sense
IVA). A l'oferta presentada no es detalla el model de detector que s'ha d'instal·lar, però
s'especifica que s'instal·larà al sistema de detecció de la Fundació, la qual cosa
implica la seva compatibilitat amb el nostre sistema. A més, s'inclouen equips
d'elevació per a la instal·lació. L'oferta inclou totes les dades necessàries, així com la
declaració responsable.

Per tant, en aplicació del criteri de puntuació d’oferta més avantatjosa econòmicament i en
compliment de tots els requisits, es conclou que l'oferta és adequada i compleix amb els
requisits establerts a la convocatòria. Així, es proposa adjudicar el concurs a l'oferta
presentada per l’empresa Chubb Iberia S.L. per un import de 5.712,70 € (IVA inclòs).
En aplicació de l’article 118.3 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, s’ha comprovat
que a l’expedient no s’altera l’objecte del contracte per a evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació, i que el contractista proposat no ha subscrit més contractes menors
que individualment o conjunta superin la xifra prevista a l’apartat primer de l’article 118.

En conformitat als articles 20 d), 18 i 23 dels Estatuts d’aquesta Fundació i de l’ acord de la
Comissió de Govern de la Fundació de 13 de juliol de 2018 respecte a l’autorització de
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despeses i ordenació de pagaments a càrrec del president i director, el director que subscriu
proposa que es dicti la següent:
Resolució
1. Adjudicar el contracte menor de l'adquisició i instal·lació de detectors d'incendis per a
la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, i la retirada dels antics (exp. 2022-01), a
l’empresa Chubb Iberia S.L., per un import de 4.721,24 €, al qual li correspon per IVA
la quantitat de 991,46 €, la qual cosa fa un preu total de 5.712,70 €, amb el compromís
de realitzar el subministrament dins el termini indicat.
2. Autoritzar i disposar la despesa de 4.721,24 €, IVA exclòs, amb càrrec a la partida
pressupostària 215 Altres instal·lacions.
3. Reconèixer l’obligació i abonar la despesa quan s’acrediti que el subministrament s’ha
dut a terme correctament i s’ha presentat la factura.
4. Donar compte a la propera comissió de govern.
Palma, a la data de la signatura
El director,

Vist-i-plau
Francisco Copado Carralero

El president,

Antoni Noguera Ortega
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