SERVEI / UNITAT:
ASSUMPTE:

Servei de Qualitat i Medi Ambient

INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ

DATA: 31/01/2020
TIPUS:

SERVEIS

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

Col·laboració d’una empresa especialitzada per la recollida i anàlisis de les aigües residuals generades
als centres.
Descripció de la necessitat -Art. 28- (ha de coincidir amb el camp Justificació de la Compra introduïdes a SAP)

TMB ha de realitzar autocontrols de les aigües residuals que es defineixin a les autoritzacions
d'abocament dels diferents centres de treball. Per això, donat els requisits legals aplicables, s’han de
portar a terme recollides i anàlisis dels diferents paràmetres de les aigües residuals dels centres de
treball.
De la mateixa manera, en cas d’inspecció de l’Administració, cal el servei d’un laboratori acreditat per
tal de portar a terme l’anàlisi de la contramostra.
Es per això que es fa necessària la contractació d’una empresa especialitzada i amb l’acreditació
pertinent per portar a terme les anàlisis d’aigües residuals.
Justificació Insuficiència de Medis (nomès per 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:
No disposició de l’acreditació com a laboratori certificat per l’AMB. Manca de professionals amb el
coneixement i capacitats necessaris i la disponibilitat adequada per a dur a terme les tasques amb els
procediments i equips necessaris per a tal fi.
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)

El pressupost base de licitació (PBL) és: 100.733€/any.
Que es desglossa de la següent manera:
83.250€ + IVA al 21%: 100.733€

Lots

SI

NO

x

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

L’objecte del contracte es el servei d’anàlisis de mostres d’aigües residuals pels propers 3 anys, per
tant per la naturalesa de l’objecte del contracte, la divisió en lots no afavoreix el tractament únic i global
del contracte.

Període d’Execució

3 anys amb possibilitat de prorroga 1 any.

Conclusió:

Se sol·licita la contractació del servei, per a un termini d'execució de 3 anys amb possibilitat de
prorroga 1 any i amb un valor estimat del contracte (VEC) 111.000 €
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