Contractació i Compres
Núm. Exp.: 2021/20174
Previ de necessitats

INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL
FERRETERIA, PINTURA I DROGUERIA AMB DESTINACIÓ A L’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS (3 LOTS).
- Necessitat i idoneïtat de la contractació
La justificació de la necessitat i idoneïtat d’aquest subministrament està vinculada a l’obligació que
tenen els Ajuntaments de mantenir en òptimes i reglamentaries condicions d’ús els edificis, els
equipaments, les instal·lacions i els centres municipals, així com, pel subministrament de material
destinat al programes de formació i inserció (FPF) en la modalitat de transició al treball (PTT) que tenen
una finalitat educativa, formativa i professionalització que han de facilitar a l'alumnat i subministrament
de material de drogueria, neteja, insecticides i eines de neteja.
Les necessitats del subministrament, per a poder realitzar els treballs que a diari sorgeixen en el
manteniment, reparació i conservació dels edificis, equipaments, centres i instal·lacions municipals, fa
necessari de seleccionar un proveïdor per a cada lot que ens faciliti un subministrament ràpid, eficaç i
de qualitat.
- Valor estimat orientatiu
El valor estimat del contracte aproximat serà de 324.000 euros, que correspon a un contracte que tindrà
una durada de 2 anys més 2 anys de pròrroga.
- Responsable del contracte i regidor del qual depèn.
Responsable del contracte: Tamara Estudillo Martínez, Cap de la Unitat de Contractació i Compres.
Regidora del qual depèn: Lourdes Armengol Aymerich Regidora delegada de Règim Interior, Salut i
Consum, Arxiu Municipal, Igualtat i Memòria Democràtica.
- Projecte finançat amb fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència:
☐SI
☒NO
- Projecte finançat amb fons REACT-EU:
☐SI
☒NO

El contingut d’aquest informe és únicament per incoar l’expedient i publicar al Perfil del Contractant
l’alerta de futura de licitació i, per tant, les dades poden variar respecte a l’informe tècnic previ a
l’elaboració del plec de clàusules administratives particulars.

