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SERVEIS MUNICIPALS TERRITORIALS
Ref.: 2018/11/TAD
/ mr

INFORME TÈCNIC DE NECESSITAT I IDONEÏTAT
Antecedents i fets
El regidor delegat de PATRIMONI URBÀ ha manifestat la necessitat de procedir dins les
competències municipals a prestar el servei consistent en la contractació dels treballs
d'esporga en carrers i jardins de les campanyes 2018 i 2019.
Són insuficients els mitjans materials i personals en l’organització municipal per a cobrir les
necessitats indicades en el paràgraf anterior.
Legislació aplicable
D’acord amb l’art. 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la
subscripció de contractes per part de les administracions públiques requereix la tramitació
prèvia de l’expedient corresponent que ha d’iniciar l’òrgan de contractació motivant la
necessitat del contracte en els termes de l’art. 28 de la Llei i que s’ha de publicar en el perfil
del contractant.
Objecte del contracte
L’objecte del contracte consisteix en TREBALLS D’ESPORGA ANUAL DELS ARBRES EN
CARRERS I JARDINS, CORRESPONENT A LA CAMPANYA 2018 i 2019, DE
CASTELLBISBAL.
No és preveu la divisió en lots donada la escassa importància econòmica que dificultaria la
seva gestió.
Tipus de tramitació
Ordinària
Valor estimat del contracte
El valor estimat de contracte és: 50.084,34 € ( cinquanta mil vuitanta-quatre euros amb
trenta-quatre cèntims, sense IVA )
Procediment de licitació
Obert simplificat per raó de la quantia.
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Criteris de solvència
Nota6

Les habituals de solvència econòmica i experiència en l’execució de contractes similars.
Criteris de selecció del contractista
Nota7

La millor relació qualitat-preu de les ofertes que es presenten en la licitació s’ha d’avaluar
d’acord amb un únic criteri econòmic.
Informo
Proposo la incoació del corresponent expedient de contractació.
La qual cosa informo als efectes corresponents.
Datat a Castellbisbal el dia de la signatura del document.
Document signat electrònicament per:
Tècnic/a de Serveis Municipals Territorials (Martí Roig Sanabra)

2
Av. Pau Casals, 9 | 08755 Castellbisbal | Tel. 93 772 02 25 - Fax. 93 772 13 07 | www.castellbisbal.cat

