Núm. d'expedient:

CO/AP54/1101190693/20/PS

Tipus:
Procediment:

obres
Obert simplificat
Unitat de compres i contractació
Òrgan gestor:
administrativa
Objecte: Execució obres d’adequació i millora als sistemes de
climatització de diversos centres de l’Àmbit Girona
INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE

Execució obres d’adequació i millora als sistemes de climatització de diversos centres de l’Àmbit
Girona

Donat que l’Institut Català de la Salut Àmbit Girona no disposa de mitjans tècnics per la execució de
l’obra, cal la contractació per aquest exercici ja que sense aquesta obra no es pot portar a terme de
manera òptima l’activitat assistencial encomanada.
El procediment d'adjudicació serà l'obert simplificat, d’acord amb el que disposa l’article 159.1 en
relació amb l’article 131 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, de tal
forma que qualsevol empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota
negociació dels termes del contracte amb els licitadors.
El Plec de clàusules administratives particulars que regirà la contractació serà el OB-PO-01-18, aprovat
mitjançant Resolució de la direcció gerència de l'Institut Català de la Salut de data 20 d’abril de 2018.
La contractació es divideix en dos lots i són els següents:

Lot 1 :

Lot 2:

Import sense IVA

Import amb IVA

33.337,85 €

40.338,80€

Instal·lació de planta refredadora del sistema de
climatització del CAP Garrotxa

52.248,62 €

63.220,83€

Totals

85.586,47€

103.559,63€

Substitució de la maquinària del sistema de
climatització del CAP Sant Pol de Mar
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Els criteris d'adjudicació automàtics o sotmesos a judici de valor es troben recollits a l'annex 5 del Plec
de clàusules administratives.
Aquesta contractació té un pressupost base de licitació de 103.599,63 € IVA inclòs(85.586,47 € IVA
exclòs) i un valor estimat de contracte de 85.586,47 euros IVA exclòs.

Girona, 26 de febrer de 2020
Per autorització del Director gerent de l’Institut
Català de la Salut de data 12 de juny de 2018

Salvador Bartrolí i Jordà
Director Econòmic Financer Territorial
de Girona de l’Institut Català de la Salut
Signat electrònicament

Exp. CO/AP54/1101190693/20/PS

1 informe necessitat.doc
2/2

