MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA CONTRACTACIÓ DE: Acord Marc
d’homologació de proveïdors per a la prestació de serveis de redacció de
projectes, serveis de direcció facultativa, informes tècnics, legalitzacions i altres
serveis tècnics per a la UPC, en 5 lots.
NÚM. D’EXPEDIENT: SE102000AM2020029
PROPOSTA D’ACTUACIÓ DE CONTRACTACIÓ
L’Àrea d’Infraestructures proposa que doneu les ordres oportunes perquè es
tramiti, d’acord amb el contingut d’aquesta proposta, l’expedient de l’Acord Marc
per a la contractació de serveis de redacció de projectes, serveis de direcció
facultativa, serveis de coordinació de seguretat i salut, informes tècnics,
legalitzacions i altres serveis tècnics per a la UPC, en 5 lots, necessari per a
seleccionar empreses homologades per a cada lot (8 empreses homologades per
als lots 1, 2 i 4, i un màxim de 5 empreses homologades per als lots 3 i 5) amb les
garanties de qualitat, amb la fixació de les condicions i terminis d'entrega, que
facilitin i agilitzin els serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria per a la Universitat
Politècnica de Catalunya, per un pressupost base estimat de 1.025.000 €, més
215.250 € (21 % d’IVA), per un import total de 1.240.250 €.
No es preveu una reserva de crèdit ja que la despesa derivada de l’adjudicació
d’aquest Acord Marc es concretarà en el moment en que es produeixin els
corresponents contractes basats.
Contractació finançada amb fons europeus: atès que es tracta d’un Acord Marc,
no es pot preveure amb antelació si algun dels contractes basats estarà finançat
amb Fons FEDER. En aquest cas, s’anunciarà amb la resta d’informació que es
publiqui del contracte basat corresponent.
Es proposa:
Procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada d’acord amb l'establert a
l’article 156 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
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