INFORME DE JUSTIFICACIÓ DE PRÒRROGA DE L’1 DE GENER DE 2019 FINS
EL 16 DE JUNY DE 2019 DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT
INTEGRAL DELS CENTRES NATURALS DE PROTECCIÓ ESPECIAL I CENTRES
DE RECUPERACIÓ DE FAUNA SALVATGE EDIFICIS UBICATS A LES
PROVÍNCIES DE BARCELONA, TARRAGONA, LLEIDA I GIRONA DEL
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT. EXPEDIENT PTOP-2018-27.
El contracte de serveis d’assistència tècnica per als serveis de manteniment integral
dels Centres Naturals de Protecció Especial i Centres de Recuperació de Fauna
Salvatge a les províncies de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, inclou els lots
següents:
Lot 1: “Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrusa” es va adjudicar en
data 11 de juny 2018 a ATRIAN TECHNICAL SERVICES, SA, per un import de
30.666,28 €, IVA exclòs (37.106,20 € IVA inclòs) i un termini d’execució de nou mesos
prorrogable pel mateix termini que el contracte principal.
Lot 2: ”Seu del parc natural de Montsant” es va adjudicar en data 11 de juny de 2018 a
ATRIAN TECHNICAL SERVICES, SA,, per un import de 29.091,75 € IVA exclòs
(35.201,02 € IVA inclòs) i un termini d’execució de nou mesos prorrogable pel mateix
termini que el contracte principal.
Lot 3 ”El “Cortalet” Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà” es va adjudicar en
data 11 de juny de 2018 a ATRIAN TECHNICAL SERVICES, SA, per un import de
32.941,40 € IVA exclòs (39.859,09 € IVA inclòs) i un termini d’execució de nou mesos
prorrogable pel mateix termini que el contracte principal.
Lot 4: “Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Vallcalent” es va adjudicar en
data 11 de juny de 2018 a KREUM, SA, per un import de 32.573,27 € IVA exclòs
(39.413,66 € IVA inclòs) i un termini d’execució de nou mesos prorrogable pel mateix
termini que el contracte principal.
Aquesta direcció general considera oportú proposar la pròrroga del contracte objecte
d’aquest informe en base als següents arguments:


.


Atesa la necessitat del Departament de seguir disposant dels serveis de
Manteniment integral dels centres naturals de protecció especial i centres de
recuperació de fauna salvatge edificis ubicats a les províncies de Barcelona,
Tarragona, Girona i Lleida del Departament de Territori i Sostenibilitat i poder
fer manteniments reglats, concrets quan es produeixin incidències o defectes
en les condicions de funcionament, o seguretat i s’hagin de realitzar les
corresponents modificacions, millores o reparacions sobre aquestes
instal·lacions.
La pròrroga d’aquest contracte té per objectiu garantir el compliment de la
normativa tècnica pel que fa al servei de manteniment preventiu i normatiu de
les instal•lacions dels 4 centres per preveure i planificar les intervencions a fer
en un futur, així com documentar i justificar el manteniment executat en
compliment de la normativa vigent.



Aquestes instal·lacions necessiten realitzar treballs de manteniments
programats d’acord amb la normativa sectorial corresponent i a la vegada
necessiten, contínuament, de treballs de conducció, adequació i reparació, que
no es poden portar a terme amb els mitjans humans i materials que disposa
actualment el Departament, i més quan per a la realització d’alguna d’aquestes
tasques, es requereix un suport tècnic especialitzat amb registre com a
mantenidor o instal·lador davant de les autoritats competents i la legislació
vigent.



La dificultat de tramitar un contracte plurianual mitjançant acord de Govern en
el termini imprescindible per la seva contractació.



Que els adjudicataris han complert amb totes les obligacions establertes al
contracte i han donat un servei satisfactori a l’hora d’executar les tasques
descrites al plec de condicions tècniques.



Que en la conjuntura actual del sector de serveis, els preus unitaris de les
operacions contractades es poden considerar, en general, igual que els que
resultarien amb una contractació nova.

Atès allò que disposa l’article 159, apartat 1.1 de la Llei esmentada anteriorment,
s’emet aquest informe justificatiu sobre la necessitat de prorrogar el contracte de
serveis de manteniment integral dels centres naturals de Protecció Especial i Centres
de Recuperació de Fauna Salvatge a les províncies de Barcelona, Tarragona, Lleida i
Girona. Expedient: PTOP-2018-27:
Lot 1 1: “Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrusa” de l’1 de gener
de 2019 fins el 16 de juny del 2019, per un import de 18.759,21 € sense IVA
(22.698,64 € IVA inclòs).
Lot 2 “Seu del parc natural de Montsant” de l’1de gener de 2019 fins el 16 de juny de
2019, per un import de 17.796,04 € sense IVA (21.533,21 € IVA inclòs).
Lot 3 ”El “Cortalet” Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà” de l’1de gener de 2019
fins el 16 de juny de 2019, per un import de 20.150,95 € sense IVA (24.382,65 € IVA
inclòs).
Lot 4 “Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Vallcalent” de l’1de gener de 2019
fins el 16 de juny de 2019, per un import de 19.925,77€ sense IVA (24.110,18 € IVA
inclòs).
Amb la finalitat de poder disposar del temps necessari per portar a terme la nova
licitació, en la que, d’acord amb les noves necessitats detectades durant l’execució del
contracte vigent, caldrà disposar de més dotació pressupostària.
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