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Expedient núm.: G562/2021
Informe dels Serveis Tècnics
Procediment: Sobre la no divisió en lots de l'objecte del contracte
Assumpte: Projecte millora vialitat.
En relació amb l'expedient de contractació de l’obres del Projecte “Millora vialitat” d'aquest
municipi que les seves característiques són:
Tipus de contracte: OBRES
Objecte del contracte: Projecte millora vialitat
Procediment de contractació: Obert simplificat

Tipus de Tramitació: Ordinària

Codi CPV:
- 45233160-8 Camins i altres superfícies empedrades
- 45233250-6 Pavimentació, excepte carreteres
Valor estimat del contracte:
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 230.003,05 €

IVA%: 48.300,64 €

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 278.303,69 €
Durada de l'execució: 6 setmanes

Durada màxima: 6 setmanes

A la vista de les característiques del contracte i de la documentació tècnica aportada, emeto el
següent,
INFORME
Primer.- Sobre la base del que es disposa en l’article 99.3 de la Llei+ 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE/, de 26 de febrer de
2014 (d’ara endavant, LCSP), aquest Servei considera motius vàlids, a l’efecte de justificar la
no divisió en lots de l’objecte del contracte, els següents:
1 . Dificultat de la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic:
• Les prestacions compreses en l'objecte del contracte no tenen sustantividad pròpia de
manera que no és possible la seva execució/utilització/aprofitament de manera
separada.
• Les prestacions compreses en l'objecte del contracte executades de forma separada
sofreixen menyscapte o detriment.
• Les prestacions compreses en l'objecte
imprescindibles de manera conjunta.
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2 . Risc per a la correcta execució del contracte procedent de la naturalesa de l'objecte
d'aquest, en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions,
justificada que:
•

Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'optimització del control de
l'execució global del contracte.
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•

Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd la coordinació de l'execució de
les prestacions.

•

Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'eficiència.

Segon.- Amb la no divisió en lots de l’objecte del contracte, es compleixen amb els requisits de
procediment i publicitat establerts en la normativa de contractació.
Tercer.- Amb la no divisió en lots de l’objecte del contracte, es compleixen els principis d’igualtat
i no discriminació establerts en la normativa de contractació.
Quart.- Que per part de l’òrgan de contractació s’emeti resolució s’obri la procedència de la no
divisió en lots de l’objecte del contracte.
L’Ampolla, document signat electrònicament.

El tècnic municipal.- Lluís Rodríguez Pueyo.

