INFORME JUSTIFICATIU DE LA CELEBRACIÓ D’UN CONTRACTE
ADMINISTRATIU MENOR
(article 118.3 LCSP)
Dades del contracte

Nom/objecte:

Contractació menor de la Instal·lació de
Sistema de Climatització Despatxos Escola
Bressol Patufet.

Referència expedient:

G4882018000261

Unitat/àrea:
Responsable tècnic del contracte:

nunezvc

Tipus de contracte:
Obres (fins a 40.000 euros valor estimat, IVA exclòs)
Serveis (fins a 15.000 euros valor estimat, IVA exclòs)
Subministrament (fins a 15.000 euros valor estimat, IVA exclòs)
Valor estimat (IVA exclòs):

9.917,35 €

Preu del contracte (IVA inclòs):

11.999,99 €

Data prevista d’inici:

07/12/2018

Data prevista de finalització:

07/12/2018

Criteris d’adjudicació:

oferta més econòmica

altres criteris

Especificar 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
o sectorial consistent en la instal·lació de maquines de aire acondicionat en l’Escola
Bressol Patufet
Atès que l’Ajuntament no disposa del personal suficient per poder assumir la tasca
anteriorment descrita, donat que es una feina de subministrament de maquines i
instal·lació mitjançant d’especialistes frigoristes que no estan en la plantilla de
l’ajuntament.
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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.
Que DECLARO que no existeix previsió, durant aquest exercici pressupostari, de
contractació d’actuacions amb el mateix objecte que la present que globalment superin
l’import límit de la contractació menor.
CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
L’objectiu de l’actuació es garantir que els espais de treballs de l’Escola Bressol
Patufet, estiguin correctament climatitzats, per tant, donat que no existeix un sistema
de climatització en la zona de despatxos es motiva la necessitat de fer una instal·lació
de maquines de d’aire acondicionat.
Es proposa fer un contracte per fer el subminstrament i instal·lació de les maquines
d’aire acondicionat per garantir una correcte climatització en els 2 despatxos i en la
sala de reunions.
ALTRES REQUISITS DEL CONTRACTE
No existeixen

Cristian Núñez Vicente
Enginyer Tècnic de Enginyeria i Projectes
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