Ajuntament de Castellterçol

PROVISIÓ D’INICI DE L’EXPEDIENT I DOCUMENT DE MOTIVACIÓ DE LA
NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ
D’acord amb allò previst a la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, la
celebració de contractes per les administracions públiques requereix la prèvia
tramitació de l’expedient, tot motivant la necessitat de contracte.
La naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el
contracte projectat són:
Contractació del servei d’alarmes control d’accés/ anti robatori dels edificis
municipals següents:
Ajuntament, Ràdio Castellterçol, Serveis Socials, Centre espai escènic, Espai
Franch, pavelló, escola i institut.
El sistema que es proposa és el connectat a central d’alarmes.
Es considera convenient valorar com a millores a ofertar pel licitador la
incorporació al sistema d’altres edificis (CAP, cal Recader, escoles velles, camp
de futbol, piscina, ANLA..). Aquest espais es refereixen exclusivament com a
opcions de possibles millores, el servei que es licita és limita als edificis referits
al primer paràgraf.
El sistema hauria de permetre que subministrant un element de desconnexió
als usuaris es pogués programar quines alarmes pot desconnectar.
La licitació haurà de tenir en compte la instal·lació o adequació de les
instal·lacions existents, les quotes de servei i tots els manteniments i
reparacions que puguin ser necessaris, així com la connexió a la central
d’alarmes.
El Regidor Delegat de l’Àrea que sotasigna reitera l’ordre la tramitació del
corresponent expedient de contractació, ja realitzada per correu electrònic el
passat mes de juliol, d’acord amb els requeriments específics i el valor estimat
màxim que determinin els serveis tècnics municipals d’acord amb els criteris
exposats.
El següent contracte es tramita en ser necessari per complir i dur a terme els
fins institucionals de l’Ajuntament de Castellterçol.
A Castellterçol, en la data que figura en la signatura electrònica del document.
Marc Romero Puente
Regidor Delegat de l’Àrea de Territori
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