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Desc
cripció de l’o
obra, servei o subministrament (ha de coincidir am
mb el camp Da
ades Bàsiquees introduïdes
s a SAP)
MAN
NTENIMENT D
DE PINTURA A LA XARXA
A

Desc
cripció de la necessitat -A
Art. 28- (ha de
d coincidir a
amb el camp Justificació
J
de
d la Compraa introduïdes a SAP)
MAN
NTENIMENT D
DE PINTURA A LA XARXA
A
at de parets de
Al llarg de l
l’any sorge
eixen treba
alls de pin
ntura (pint
tat de baranes, pinta
pendències,
, senyalitz
zació de se
eguretat...
.) tant des
s dels COL i cotxeres
s, com d’altres
dep
dep
partaments i s’han de
e fer treba
alls puntua
als de pint
tura amb urgència en un termini curt de
tem
mps com per
r exemple repintats
r
de
d zones d’
’estacions per esdeveniments es
specials, peticions de
del
legats de p
prevenció per
p
zones en
e mal esta
at... que requereixe
r
n resposta ràpida.
El fet de dis
sposar d'aq
questa coma
anda ens pe
ermet donar
r resposta de manera àgil.
Justtificació Insufficiència de Medis
M
(només
s per serveis)) - Art. 116. 4.f4
No disposem d
de personal
l especiali
itzat per a
aquestes fe
eines.
va, les rao
ons anteri
iorment
En definitiv
ocedir a l
la contrac
ctació del servei
pro
cor
rresponent,
, per a què
q
sigui prestat
pre
evist a l’a
article 116
6.4.f) de la
l Llei

exp
posades ev
videncien la
l necessit
tat del co
ontractant de
de
escrit a l’encapçala
l
ament, mit
tjançant el
l procedim
ment
ex
xternament,
, als efec
ctes de do
onar compl
liment a allò
a
9/2
2017

Pres
ssupost Base
e de Licitació (PBL) -Art 100- (IVA Incllòs)
488
8.591,95 € (Quatre-ce
ents vuitan
nta-vuit mi
il cinc-cen
nts noranta
a-un euros amb noranta-cinc
cèn
ntims)

s:
Lots

SI ☐

N
NO ☒

(Justifica
ar si no hi ha lots) -Art 99.3-

Deg
gut a l’obj
jecte del c
contracte i la seva d
dimensió, la
l licitaci
ió no pot s
ser dividida en lots,
ja que la rea
alització independent
i
t de les di
iverses pre
estacions del mateix
x dificultaria la sev
va
cor
rrecta exec
cució des del
d
punt de
e vista tèc
cnic

ode d’Execuc
ció
Perío
3 anys
a
amb po
ossibilitat
t de pròrro
oga de 1 an
ny més avis
sant amb un
na antelaci
ió de 1 mes.

Conclusió:

Se sol·licita la contractació del servei, per a un termini d'execució de 3 anys (amb possible
pròrroga d’1 any més)i amb un valor estimat del contracte (VEC) 538.393 € (Cinc-cents trentavuit mil tres-cents noranta-tres euros).

