AJUNTAMENT DE SANTA BÀRBARA

2019/10/SE - Informe justificatiu (Mant. elèctric)
Informe intern preceptiu

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9C44399252A54577A75D7F5C8A9376FD i data d'emissió 06/03/2019 a les 10:36:38

Unitat que promou la contractació: Àrea de Governació

Identificació del responsable:
Antonio Ollés Molías, trasllado la necessitat de contractació que es detalla a continuació:

Objecte del contracte: Servei de manteniment de l'enllumenat públic

CPV: 71314100-3

Justificació de la necessitat i adequació de la contractació:
L’objecte i el contingut del servei derivat de la contractació que es proposa és adient per tal que
garantir el correcte estat l'enllumenat públic.
Així mateix ens trobem davant d’una necessitat puntual i no habitual, pròpia de l’àmbit de les
competències de l‘Ajuntament que no té caràcter repetitiu o periòdic, pel que pot tramitar-se
com un contracte menor de serveis en tant que el seu valor estimat és inferior a 15.000€ i té
prevista una durada inferior a 12 mesos i no és complementari ni es troba relacionat amb un
altre contracte principal adjudicat per l’Ajuntament de Santa Bàrbara que tingués una durada
superior a 12 mesos.
La qual cosa s’informa per donar compliment al previst a l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
Amb aquesta contractació no s'altera l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles
de contractació.

Pressupost de licitació:
-

Pressupost base: 10.873,51 €

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 04/03/2019 a les 11:25:05

-

Total impost: 2.283,44 €

Tipus: 21%

-

Pressupost total: 13.156,95 €

Valor estimat del contracte (IVA exclòs): 10.873,51 €

Sistema determinació del pressupost: Unitats d'execució

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9C44399252A54577A75D7F5C8A9376FD i data d'emissió 06/03/2019 a les 10:36:38

Durada: 5 mesos

Data d'inici de la prestació del servei: Mon Mar 11 00:00:00 CET 2019

Requisits específics de titulació i/o capacitació: Electricista

Tècnic responsable del contacte: Antonio Ollés Molías

Existència de crèdit
Aplicació pressupostària: 165 2100003
Exercici: 2019
Import: 16.528,93 €
Import IVA: 3.471,07 €
No hi ha pressupost en l'aplicació pressupostària corresponent.

Interessats en l'execució del contracte:
S'adjunta pressupost d'un tercer per l'execució del contracte:
Nom empresa: INSTAL·lACIONS JORDAN ROYO BALAGUÉ
NIF: ---Adreça electrònica: jordan.royo@gmail.com
Pressupost: 13.156,95 €
Faig constar que els interessats proposats no han subscrits més contractes menors amb idèntic
objecte, que individualment o conjuntament superen els llindars del contracte menor.
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 04/03/2019 a les 11:25:05

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9C44399252A54577A75D7F5C8A9376FD i data d'emissió 06/03/2019 a les 10:36:38

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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