Informe justificatiu de la celebració d’un contracte menor
Contracte : Contracte Públic
Tipus : SERVEIS

Unitat promotora : Comunicació

Expedient : CME -004 .38 /2020
Títol :MANTENIMENT ANUAL WEBSITE WWW.ATM.CAT

Valor estimat del
contracte (sense IVA) :
Pressupost licitació :

Import €
14.950,00

IVA %

Import total €

14.950,00

21,00

18.089,50

24/02/2020 a

31/12/2020

Termini d’execució :
Justificació de la necessitat de contractar

Donada la naturalesa de l’ATM i l’interès públic de la informació que gestiona, es fa
necessari disposar d’un lloc web on poder comunicar i fer pública tota aquella
informació rellevant i d’interès i aquella que per llei, ha de ser publicada de forma
regular. És per aquest motiu que es fa necessari disposar d’un servei de manteniment i
actualització d’aquests continguts al web que fou creat en el seu dia.
En aquesta contractació es dona el supòsit assenyalat en l’article 159.1.3 de la Llei
5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector
públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials,
sobre estades en establiments turístics sobre elements radiotòxics, sobre begudes
ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni. És a dir, sí es dona la
formalització d’un contracte menor amb idèntic objecte i destinatari durant tres anys
consecutius.
Això ha estat així atès que s’han sol·licitat tres pressupostos (Àrea Digital, DCode i
Innova Management) i després de buscar la millor oferta, l’empresa seleccionada ha
estat Àrea Digital, per ser el proveïdor que ofereix un millor preu i una resposta
màxima de peticions de 48h.
Amb aquesta finalitat, i d’acord amb allò establert a l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, es considera adient procedir a la
contractació dels SERVEIS de MANTENIMENT ANUAL WEBSITE WWW.ATM.CAT i a
tal efecte es proposa a:
Muntaner, 315-321
08021 Barcelona
Tel. 93 362 00 20
Fax 93 362 00 22
atm@atm.cat
www.atm.cat







Empresa: MARC BAURIER PELLERIN
CIF: 46226009B
Municipi: BARCELONA
Província: BARCELONA
Email de contacte: m.baurier@areadigital.net

En la present contractació menor es compleixen els requeriments establerts en l’art.
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic:


En cap cas s’està alterant l’objecte del contracte per a evitar l’aplicació de les
regles generals de contractació.



El contractista no ha subscrit més contractes menors, amb idèntic objecte, que
individual o conjuntament superin la xifra de 15.000 euros.

Per tot l’exposat, és necessari procedir a la contractació del present contracte menor
atès que l’ATM no disposa de mitjans suficients per a dur a terme la citada prestació
de SERVEIS.
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