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2019/00019816X
D. Manteniment Edificis Municipals
Licitar PPT per manteniment de les góndoles del VIVER
Sistema de comunicacions internes

Informe de motivació.
Atès que el servei de manteniment objecte d’aquest contracte és necessari per tal de mantenir en correctes
condicions de seguretat i funcionament els edificis i està obligat per normativa, s’haurà de tramitar el
manteniment correctiu i preventiu, revisió trimestral (4 visites), de les góndoles i línia de vida de l’edifici
municipal viver, per que pugui començar el mes aviat possible i garantir la seguretat, salubritat i funcionalitat
de les dependències municipals.
Donat que l’ajuntament no disposa del personal suficient ni adequat i tampoc dels mitjans mecànics
necessaris per a dur a terme el servei és necessària la convocatòria d’un contracte a tal efecte.
La durada del nou contracte serà de dos anys, amb possibilitat de dos prorrogues, (1+1). La durada d’aquest
contracte és de dos anys a comptar de l’endemà de la data de la seva formalització, la qual es preveu per al
proper 1 de desembre de 2019.
El valor estimat del contracte als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de la LCSP, és el següent
IVA exclòs.

El pressupost base de licitació que s’ha fixat per aquest contracte pels dos anys que comprèn la seva vigència
inicial és el següent:

Pel que fa a la despesa que se’n derivi d’aquest contracte per l’any en curs s’imputarà amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries segons el quadre següent. La despesa que se’n derivi d’aquest contracte per
properes anualitats que comprengui la seva execució i/o pròrrogues, cas d’acordar-se aquestes, restarà
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sotmesa a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos municipals
corresponents a cada anualitat.

JORGE SOLER MARTINEZ, Cap de Departament, 16/07/2019
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