Exp. 1403-1133-2019

INFORME TÈCNIC
ASSUMPTE: adjudicació contracte de serveis de redacció del projecte per a la renovació de
l’enllumenat del camp de futbol municipal
REGIDORIA AFECTADA: Obres i Serveis

Les necessitats a satisfer amb l’execució d’aquest contracte s’integren dins les
competències de la Corporació Municipal
Aquest servei consisteix en la renovació de l’actual enllumenat del camp de futbol
actualment amb lamparas d’halogenurs metàl·lics
amb l’objectiu de l’estalvi
energètic i una inferior contaminació lumínica.
S’ha demanat una única oferta, de MIATEC INNOVA, empresa especialitzada en la matèria
objecte del contracte. Els motius de que no s’hagin demanat les tres ofertes requerides d’acord
amb la Instrucció de 6.03.2019 de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de
Contratos són els següents: d’una banda per l’import del contracte no és troba indicat fer una
prospecció del mercat empresarial més enllà de les empreses més conegudes que poden
respondre adequadament a les necessitats d’aquest contracte, i de l’altra, l’actuació és urgent
atès que està vinculada a una petició de subvenció que s’ha de formalitar a curt termini, i la
petició de tres ofertes o la publicitació de la licitació suposaria un obstacle per cobrir de forma
immediata les necessitats que motiven aquest contracte.
Es troba adequada la proposta atès que es considera adient el pressupost, i a més, el
coneixement que es té d’aquesta empresa fa pressuposar un bon resultat en la relació qualitatpreu.
Per a la contractació d’aquests treballs l’Administració es pot acollir a la figura de contracte
menor, tal i com tal i com preveu l’art. 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes
del sector públic en tractar-se d’un servei el cost del qual no supera 15.000-€.
No s’està alterant l’objecte del contracte per a evitar l’aplicació de les regles generals de
contractació, atès que no s’està produint el seu fraccionament, en el sentit que no es poden
separar les prestacions que integren el contracte.
Durant el present exercici pressupostari, aquest operador econòmic no ha efectuat cap altra
prestació per l’Ajuntament.
No s’està alterant l’objecte del contracte per a evitar l’aplicació de les regles generals de
contractació.
S’informa favorablement l’adjudicació a aquesta empresa del servei esmentat
Josep Puig Hernández
Enginyer tècnic municipal
Begues, en data de signatura digital
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