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INFORME PROPOSTA D’INICI DE L’EXPEDIENT RELATIU AL CONTRACTE MENOR PER REALIZTAR LES
OBRES NECESSÀRIES PER LA REPARACIÓ D’ HUMITATS A L’EDIFICI DEL CENTRE DE SA PLACETA

La Secció d'Inserció Social de la Direcció Insular d'Inclusió social, necessita realitzar un contracte
menor per a la reparació de les humitats a l’ediﬁci del centre de Sa Placeta.

GUILLERMO MONTERO MEDERO
Director Insular d'Inclusió Social
11/02/2022

FIRMADO POR

L'IMAS coordina dins l'àmbit de les seves competències, una xarxa d'atenció a persones en
situació o risc d'exclusió social, d'acord amb la normativa de la Llei de Serveis Socials, s'han de
cobrir les necessitats bàsiques de les persones usuàries dels esmentats centres
En aquests moments ens trobam que al centre de Sa Placeta , on s'hi allotgen 40 usuaris/es
existeixen problemes de humitat per ﬁltració al banys i al terra dels mateixos, i que afecta als
banys de la primera planta i a parets de máres de la planta baixa. .
Inform,
L’objecte d’aquest contracte és la contractació urgent i inajornable per a la realització de les obres
necessàries per tal de reparar les humitats per inﬁltració al terra dels banys de la primera planta i a
reparació de la paret de la planta baixa. .
Objecte
L’objecte del contracte és la contractació d’un servei per realitzar les obres necessàries per tal de
reparar les humitats per inﬁltració al terra dels banys de la primera planta i a reparació de la paret de
la planta baixa de l’ediﬁci de Sa Placeta, per un import màxim de divuit mil cinc-cents dos euros amb
quatre cèntims (18.502,04€) IVA inclòs.
Les persones o empreses interessades poden remetre la seva oferta a :
mcapella@imas.conselldemallorca.net o scerda@imas.conselldemallorca.net
El termini per presentar ofertes és de deu (10) dies hàbils, a comptar des de la publicació al perﬁl del
contratant.
L’empresa adjudicatària farà efectiu el servei al centre de Sa Placeta, ubicat al camí de Ca l’Ardiaca, s/n
de Palma.
A l'oferta s'ha d'indicar el preu sense incloure l'IVA, tot i que s'ha d'indicar el percentatge d'aquest
import que s'aplicarà el preu.
L'import és suﬁcient per fer front a les obligacions que puguin derivar del contracte durant tot
l'exercici pressupostari i es refereix a una contractació menor, susceptible de ser lliurada a l'ús general
o al servei corresponent i, per tant, no hi ha fraccionament de l'objecte del contracte.

Palma, a la data de la signatura electrònica del document

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS
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