SERVEI / UNITAT: Recursos Humans / Formació

DATA: 18/08/2021

ASSUMPTE:

TIPUS:

INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ

SERVEIS

Descripció de l’obra, servei o subministrament (ha de coincidir amb el camp Dades Bàsiques introduïdes a SAP)

Formació en Tecnologies dels Vehicles de la Marca MAN.

Descripció de la necessitat -Art. 28- (ha de coincidir amb el camp Justificació de la Compra introduïdes a SAP)

Aquesta tipologia de formació és per a donar resposta a la necessitat de poder realitzar el manteniment
preventiu y correctiu d’aquestes tecnologies en els vehicles corresponents, tant de 1er com de 2on
nivell.

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:
-

No es disposa en plantilla de suficients tècnics especialitzats en aquesta matèria, ni de recursos
pedagògics específics per a l’acreditació dels coneixements adquirits, per a poder traslladar els
coneixements teòrics i pràctics necessaris a tot el personal de manteniment que ho requereix.

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 -Art 100- (IVA Inclòs)

22.360,80 €

Lots

☐ SI

☒ NO

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

No es fan lots perquè dificultaria l’execució correcta del contracte. El risc per a la correcta execució del contracte procedeixi de
la naturalesa de l'objecte d'aquest, en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, qüestió que es
podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de contractistes diferent.

Període d’Execució

Un any des de l’adjudicació del contracte, prorrogable fins a 5 anys en total (1+4).

Conclusió:

Es sol·licita la contractació del servei, per a un termini d'execució d’un any natural, prorrogable fins
a 5 anys en total (1+4), i amb un valor estimat del contracte de 92.400,00 € (sense IVA)
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