INFORME JUSTIFICATIU DE LA CELEBRACIÓ D’UN CONTRACTE
ADMINISTRATIU MENOR
(article 118.3 LCSP)
Dades del contracte
Nom/objecte:

Subministrament de maceta clàssica rústica.

Referència expedient:

G4882021000132

Unitat/àrea:
Responsable tècnic del contracte:

lorenzorc

Tipus de contracte:
Obres (fins a 40.000 euros valor estimat, IVA exclòs)
Serveis (fins a 15.000 euros valor estimat, IVA exclòs)
Subministrament (fins a 15.000 euros valor estimat, IVA exclòs)
Valor estimat (IVA exclòs):

815 €

Preu del contracte (IVA inclòs):

968,15 €

Data prevista d’inici:
Data prevista de finalització:

19 d’abril de 2021
23 d’abril de 2021

a) Únicament per contractes d’obres:
Sí

No

- S’adjunta memòria valorada/*projecte tècnic:
(en cas que no s’adjunti, caldrà justificar-ho convenientment)
Altres consideracions:
Sí

No

- Afecta a estabilitat/estanquitat/seguretat de l’obra?
(en cas afirmatiu caldrà fer un informe tècnic de supervisió)
b) Únicament per contracte de serveis o concessió de serveis
Sí
No
- S’ha fet establiment del servei?
- Hi ha reglament regulador del servei?
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Criteris d’adjudicació:

oferta més econòmica

altres criteris

Especificar altres criteris:

Atès que l’ajuntament té competència per efectuar l’objecte d’aquest contracte que es
proposa, en base a la competència municipal establerta a la normativa de règim local.
Atès que l’Ajuntament no disposa del personal suficient per poder assumir la tasca
consistent en el subministrament de maceta clàssica rústica per a l’Exposició Nacional
de Roses atesa la tipologia de l’activitat i els coneixements específics que requereixen
l’esmentat projecte.
El temps estimat mínim per la realització dels treballs és de 1 setmana.
Que es disposa de consignació pressupostària adequada i suficient per realitzar
l’esmentada contractació
Que DECLARO que en el present expedient NO s’està alterant l’objecte del contracte
a la fi d’evitar l’aplicació de les regles generals de contractació, NO efectuant-se una
fragmentació fraudulenta de l’objecte del contracte.
Que DECLARO que no existeix previsió, durant aquest exercici pressupostari, de
contractació d’actuacions amb el mateix objecte que la present que globalment superin
l’import límit de la contractació menor.
CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

MACETA CLASICA RUSTICA 52,0 x 43,0 15 unitats
MACETA CLASICA RUSTICA 47,0 x 40,0 10 unitats
MACETA CLASICA RUSTICA 31,5 x 26,5 26 unitats

El cap del Departament de Cultura
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Document electrònic verificable a http://www.santfeliu.cat/sde

Ìdda2eb09-68bb-4b48-b22b-e01bfc3ba7fd3Î
dda2eb09-68bb-4b48-b22b-e01bfc3ba7fd

tmp5826086453977603608.doc

