DEPARTAMENT DE SISTEMES TECNOLÒGICS

INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DE LES CAUSES DE MODIFICAT I CONDICIONS TÈCNIQUES
ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DEL MOBILIARI I
MAQUINÀRIA DE L'ATENEU DE FABRICACIÓ DE GRÀCIA, AL CARRER DEL PERILL 8, AL DISTRICTE DE
GRÀCIA, A BARCELONA. LOT 05. MAQUINÀRIA I EINES DIVERSES. Abast 14591
De conformitat amb l’article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar alguns aspectes
com les causes previstes o objectives de modificació del contracte, així com les condicions especials
d’execució que es tindran en consideració en el procediment de contractació del contracte de
referència.
1.

MODIFICATS:
De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions objectives:
A. El Contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, fins i tot
resolució, amb motiu d’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària que
corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d’interès públic.
B. Derivats de canvis en el materials/equips instal·lacions a emprar per tal d’atendre a nous
canvis de requeriments, rendiments, eficiència energètica, homogeneïtat de models per
part del mantenidor, etc.
C. Derivats d’indicacions/exigències de seguretat emeses per autoritats competents (guàrdia
urbana, bombers, mobilitat... etc.).
D. Canvis de materials, acabats, mobiliari per tal d’atendre a noves exigències de
l’Administració actuant, o com a conseqüència de l’obsolescència o discontinuïtat per part
del fabricant.

2.

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ:
De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, és necessari l’establiment al Plec de Clàusules
Administratives de almenys una de les condicions especials d’execució d’entre les enumerades
a continuació:
-

-

Subcontractació i Pagament a subcontractistes i/o proveïdors, dins els terminis previstos per
la normativa.
Que tant el Contractista, com els seus possibles subcontratistes, compleixin amb el
requeriment municipal d’inexistència de relació econòmica i/o financera il·legal amb un país
considerat paradís fiscal.
I/o que l’adjudicatari compleixi amb els compromisos adquirits en relació a l’equip
responsable de l’obra que ofereixi a la seva oferta.

Iñaki Doval Apaolaza
Director tècnic Departament de Sistemes Tecnològics i Serveis

Barcelona, 24 de juliol de 2019
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