INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ
SERVEI / UNITAT: PROJECTES DE INFRAESTRUCTURA
TIPUS:

SERVEIS

DATA: 14/01/2022

PODER ADJUDICADOR: Elija un elemento.

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

Suport i manteniment durant 1 any del software específic per a càlculs i tractament de dades provinents de Escàner
Topogràfic, Scancyr, de APLITOP.

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

Per poder gaudir tant de les últimes versions com del suport tècnic i funcional del fabricant del software específic
per a càlculs i tractament de dades provinents de Escàner Topogràfic, Scancyr, de APLITOP, és necessari
mantenir vigent el servei de Suport i Manteniment. Numero de llicencia 10713.

Justificació Insuficiència de Mitjans (només per a 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:
(Manca de personal amb habilitació tècnica per prestar el servei; Manteniment i suport funcional de aquest Software.

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)

1,694.00 €

Lots:

SI ☐

NO ☒

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

L’objecte del contracte es únic, per tant, impossible de dividir en lots.

Protecció Dades Personals

SI ☐

NO ☒

(Implica posterior signatura contracte encarregat D.P.)

Període d’Execució

El període d’execució es de 1 any.

Conclusió:

Se sol·licita la contractació del servei , per a un termini d'execució de 1 any
i amb un valor estimat del contracte (VEC) de 1,400.00 €

_________________________
Marcos González Díaz
Resp. Ut. Projectes d’Infraestructura

