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INFORME PROPOSTA ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DEL CONTRACTE MENOR
DE CONSTRUCCIÓ D’UNA RAMPA – PASSAREL·LA DE FORMIGÓ EN ELS JARDINS DE
LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA (2022-02)
El dia 30 d’agost de 2022 es va subscriure la memòria justificativa per la construcció d’una
rampa – passarel·la de formigó que connecta la terrassa de la cafeteria amb el jardí de la
Fundació i es va designar responsable del contracte al director de la Fundació, Francisco
Copado Carralero.
Tipus de contracte: obra
Procediment i forma d’adjudicació: adjudicació directa, contracte menor.
Criteris de puntuació: Únic criteri: oferta més avantatjosa econòmicament.
Termini: El termini d’execució de les obres serà serà d’un màxim de dues setmanes, a partir
que es notifiqui l’adjudicació.
S’han presentat les ofertes següents:
Entitat: HORMI·STAMP
Preu: 5.257,40 €
IVA: 1.104,05 €
Preu d’adjudicació: 5.257, 40 € (sense IVA) – 6.361,45 € (IVA inclòs)
S’ha comprovat que no hi ha evidències que les empreses anteriors estiguin relacionades
entre elles, i que no existeixen indicis d’acords entre els licitadors que tenguin per objecte
impedir, restringir o falsejar la competència en el procés de contractació.
Per tant, en aplicació dels criteris de puntuació 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 HORMI·STAMP
per un import de 6.361,45 € (IVA inclòs).

En data 22 de setembre es va emetre un informe justificatiu de la necessitat del contracte, del
compliment dels límits aplicables als contractes menors i que aquest contracte no respon a
necessitats recurrents, repetitives o periòdiques que requereixin la utilització d’una altra figura
contractual, d’acord amb l’article 118.2 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic.
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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 8 de juliol de 2022 respecte a l’autorització de
despeses i ordenació de pagaments així com de la delegació dels contractes menors en
general a càrrec del president i director, el director que subscriu proposa que es dicti la
següent:
Resolució
1. Adjudicar el contracte menor de construcció d’una rampa – passarel·la de formigó en els
jardins de la Fundació (exp. 2022-02), a l’entitat HORMI·STAMP, per un import de 5.257,40 €,
al qual li correspon per IVA la quantitat de 1.104,05 €, la qual cosa fa un preu total de
6.361,45 €, amb el compromís de realitzar l’obra amb un termini d’execució de dues
setmanes, a partir que es notifiqui l’adjudicació.
2. Autoritzar i disposar la despesa de 6.361,45 €, IVA inclòs, amb càrrec a la partida
pressupostària 2110.1 - Construccions edifici Moneo.
3. Reconèixer l’obligació i abonar la despesa quan s’acrediti que l’obra s’ha dut a terme
correctament i s’ha presentat la factura.
4.

Donar compte a la propera comissió de govern.

Els sotasignants declaren no tenir conflictes d’interès en aquesta actuació que integra
l'expedient.
Palma, a la data de la signatura
El director,
Vist-i-plau
Francisco Copado Carralero

El president,

Antoni Noguera Ortega
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