EXPEDIENT NÚM. CPA20110002
INFORME JUSTIFICATIU de la contractació SUBMINISTRAMENT D’EQUIPAMENT INFORMÀTIC (CPD) I COMUNICACIÓ PER
LES OFICINES DE INSTITUT MUNICIPAL D’URBANISME.

PRIMER.- La Direcció de Serveis Econòmics i Generals ha sol·licitat, en data 30 de novembre de 2020, l’inici de
l’expedient per a la contractació del SUBMINISTRAMENT D’EQUIPAMENT INFORMÀTIC (CPD) I COMUNICACIÓ
PER LES OFICINES DE INSTITUT MUNICIPAL D’URBANISME, que inclou:
1)

La justificació de la necessitat d’encarregar l’execució del SUBMINISTRAMENT D’EQUIPAMENT
INFORMÀTIC

(CPD)

I

COMUNICACIÓ

PER

LES

OFICINES

DE

INSTITUT

MUNICIPAL

D’URBANISME.

2)

La justificació de l’elecció del procediment de licitació, la tramitació del qual serà ordinària per procediment obert
simplificat abreujat, previst en l’apartat 6 de l’article 159 de la LCSP, entenent que no existeix cap restricció
d’accés a la licitació i, per tant, l’elecció d’aquest procediment permet la màxima participació i publicitat.

3)

La Justificació de la contractació d’una empresa especialitzada, atesa la insuficiència de mitjans i la manca
d’adequació tècnica i organitzativa del personal de la nostra entitat, així com la no conveniència d’ampliació dels
mitjans personals i materials amb que comptem per complir les necessitats que tractem de satisfer.

4)

La justificació de les condicions especials d’execució del mateix.

5)

La justificació del valor estimat del contracte, assenyalant tots els conceptes que l’integren.

6)

La justificació de la decisió de no dividir en lots l’objecte del contracte.

SEGON.- La direcció de Serveis Econòmics i Generals ha emès un certificat justificatiu de l’existència de finançament.
TERCER.- Vistos els informes i sol·licituds anteriorment citats, que figuren a l’expedient i que contenen els requeriments
previstos a la normativa aplicable, l’òrgan de contractació dona conformitat i assumeix el seu contingut i emet el present
INFORME FAVORABLE, de conformitat amb el que estableixen els articles 99.3 i 116 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre,
de contractes del sector públic.
Barcelona,
David Martínez Garcia
Gerent

