SERVEI / UNITAT: Sistemes de Circulació de la xarxa / Planificació i Suport Manteniment STC i CCM DATA: 09/09/2019
ASSUMPTE:

INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ

TIPUS:

SERVEIS

Descripció de l’obra, servei o subministrament (ha de coincidir amb el camp Dades Bàsiques introduïdes a SAP)
Manteniment del sistema de Control d’Accés CAT i del Telecomandament d’Incendis a Lloc
Central de Xarxa Convencional 2020-2023.
Es manté l’abast i els Serveis del contracte anterior, que inclou:
- Manteniment preventiu informàtic a CCM i a Edificis
- Manteniment preventiu a camp
- Manteniment correctiu informàtic
- Manteniment correctiu a camp
Disponibilitat 24X7 i temps de resposta segons criticitat.
Descripció de la necessitat -Art. 28- (ha de coincidir amb el camp Justificació de la Compra introduïdes a SAP)
Les necessitats a satisfer es concreten al plec de prescripcions tècniques.
Correspon a la renovació del servei de manteniment del sistema de Control d’Accés CAT i del Telecomandament d’Incendis a
Lloc Central de Xarxa Convencional. Aquest manteniment cal efectuar-ho per tal d’assegurar el funcionament i conservació del
sistema.
Està externalitzat per motius tecnològics, ja que requereix de suport expert del fabricant.

Justificació Insuficiència de Medis (nomès per serveis) - Art. 116. 4.f-

La insuficiència de mitjans personals i materials per a què el contractant pugui prestar directament el
servei es deu als següents motius:
Es requereix de suport expert del fabricant.

En definitiva, les raons anteriorment exposades evidencien la necessitat del contractant de procedir a la
contractació del servei descrit a l’encapçalament, mitjançant el procediment corresponent, per a què
sigui prestat externament, als efectes de donar compliment a allò previst a l’article 116.4.f) de la Llei
9/2017

Pressupost Base de Licitació (PBL) -Art 100- (IVA Inclòs)
Pressupost base de licitació: cent vuit mil nou-cents euros (108.900 €), IVA inclòs.

Lots

SI

NO

(Justificar si no hi ha lots) -Art 99.3-

Per motius tecnològics (suport expert fabricant).

Període d’Execució
Inicialment es preveu una durada de 4 anys.

Conclusió:

Se sol·licita la contractació del servei , per a un termini d'execució 4 anys
i amb un valor estimat del contracte (VEC) 108.000 €

_________________________
Maite Morillo López
Rble. Planificació i Suport
Manteniment CCM

