Informe tècnic justificatiu de la celebració d’un contracte administratiu menor(118.3 LCSP)

Fitxa contracte
DADES DEL CONTRACTE:
Nom/objecte: Subministrament de 234 banderoles (90x120 cm), inclosa la
col·locació i posterior retirada, per a la campanya “En mascotes, fem un pas
més”
Referència expedient: G4882018000060
Unitat/àrea: Comunicació
Tècnic responsable del contracte: Josep Gómez
Tipus de contracte:
[ ] Obres (fins a 40.000 euros valor estimat, iva exclòs)
[ ] Serveis (fins a 15.000 euros valor estimat, iva exclòs)
[x] Subministrament fins a 15.000 euros valor estimat, iva exclòs
Valor estimat (iva exclòs): 2.808 €
Preu del contracte (iva inclòs): 3.397,68 €
Data prevista d’inici: 9 de juliol de 2018
Data prevista de finalització: 20 de juliol de 2018

Criteris d’adjudicació:
Oferta més econòmica [x]
Altres criteris [ ]

Atès que l’Ajuntament té competència per efectuar l’objecte d’aquest contracte que es
proposa, en base a la competència municipal establerta a la normativa de règim local.
Que es disposa de consignació pressupostària adequada i suficient per realitzar
l’esmentada contractació.
Que DECLARO que en el present expedient NO s’està alterant l’objecte del contracte
a la fi d’evitar l’aplicació de les regles generals de contractació, NO efectuant-se una
fragmentació fraudulenta de l’objecte del contracte.
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Que DECLARO que no existeix previsió, durant els propers 12 mesos, de contractació
d’actuacions en el mateix objecte que la present que globalment superin l’import límit
de la contractació menor.
CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat ha engegat la campanya de civisme “En
mascotes, fem un pas més”, per a la qual s’han previst un seguit d’accions a la via
pública per conscienciar la ciutadania en la tinença responsable d’animals. Una
d’aquestes accions és la col·locació de banderoles a diferents punts de la ciutat per tal
de donar visibilitat al màxim possible a la campanya i contribuir a l’objectiu de la
mateixa.
Atès que l’Ajuntament no disposa dels mitjans tècnics per donar resposta en els
propers mesos i essent de caràcter excepcional i d’urgència, aquest contracte és
susceptible de tramitar-se com un contracte menor atesa la normativa de contractes
del sector públic, ja que la durada del mateix no serà superior a un any, no es podrà
prorrogar, ni revisar preus, ni superar els llindars econòmics establerts en la normativa.
La finalitat d’aquest contracte consisteix en la producció, subministrament, instal·lació i
retirada de 234 banderoles de 90x120 cm a 117 punts (fanals) de carrers de la ciutat.
Es lliuraran 3 models de banderoles.

ALTRES REQUISITS DEL CONTRACTE
- Les banderoles, que estaran impreses per dues cares, es col·locaran en els punts
que designi el Departament de Comunicació, mitjançant el lliurament d’un plànol.
- A cada fanal es col·locaran dos banderoles. El Departament de Comunicació lliurarà
la distribució per models mitjançant el plànol anterior.
- En la col·locació es tindrà en compte l’alçada (que no puguin ser despenjades
fàcilment) i la visibilitat, atès que per l’època es poden trobar molts arbres amb fulles.
- Es col·locaran en franges horàries en què no es perjudiqui la circulació de vehicles, ni
el pas de persones.
- La data de retirada de les banderoles serà comunicada oportunament per part del
Departament de Comunicació.

Sant Feliu de Llobregat, 3 de juliol de 2018

Josep Gómez de la Cruz
[Firma01-01]
CPISR-1 C Jose Gomez de la
Cruzverificable a http://www.santfeliu.cat/sde
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