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INFORME DE NECESSITATS I JUSTIFICATIU DE CONTRACTACIÓ
1. ÀREA/ÀMBIT QUE PROPOSA LA CONTRACTACIÓ:
Àrea d’Educació
2. DETERMINACIÓ
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2.1. Objecte del contracte
L’objecte del contracte és l’adquisició de tres DEA per instal·lar a tres escoles del
municipi.
En aquest sentit, i atès que l’ACM té adjudicats acords marc de subministrament
d’aparells desfibril·ladors (DEA), (expedient 2016.03) amb un seguit d’empreses i
entitats, entre elles, CREU ROJA, amb NIF Q2866001G , i atès que l’Ajuntament
està adherit al sistema de contractació centralitzada des del 30 de novembre de
2012.
Les especificacions concretes de l’objecte del contracte són les següents:
3 desfibril·ladors Philips Heart Start M5066A amb connexió amb la central de SEM
mitjançant sistema de comunicació targeta SIM VODAFONE; vitrines OUTdoor
Philips HeartStart segons la normativa IP65; 2 anys de manteniment; 1 curs per a
6 persones a cada escola
Els desfibril·labors s’han d’instal·lar a les escoles següents:
Escola Jaume Balmes, carrer Sant Jordi, 27
Escola El Corb, carrer Empordà, 2
Escola Cau de la Guineu, carrer Casanova, 32
Per a l’obtenció de l’import final d’adquisició amb les especificacions tècniques
concretes sol·licitades des d’aquesta Àrea, s’ha demanat pressupost a l’empresa
CREU ROJA ESPANYOLA A CATALUNYA ,que l’ha presentat amb registre d’entrada
2021/4817, de 5 de maig, per import de 7.107,00.-€, 21% d’IVA exclòs, 8.599,47.€, IVA inclòs, a raó de 2.369,00.-€, IVA exclòs, per unitat.
2.2. CPV
El codi CPV del vocabulari comú de contractes públics del present contracte, és el
33182100-0 (desfibril·ladors)
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2.3. Necessitats que es satisfaran amb la contractació proposada
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Les escoles són espais de convivència diària d’unes 300 persones. La instal·lació
d’aparells desfibril·ladors permetrà l’atenció d’emergències mèdiques del propi
centre educatiu i del seu entorn.
2.4. Insuficiència de mitjans
No procedeix per tractar-se d’un contracte de subministrament.
2.5. Responsable del contracte
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2.6. Import d’adjudicació
L’import d’adjudicació és de 7.107,00.-€, 21% d’IVA exclòs, 8.599,47.-€, IVA
inclòs.
2.7. Valor del contracte
El valor estimat d'aquest contracte, segons l'article 101 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic és de 7.107,00.-€, 21% d’IVA exclòs.
2.8. Partida pressupostària i existència de crèdit
Les prestacions objecte d’aquest contracte es finançaran amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 31.326.62300 del pressupost municipal vigent.
2.9. Terminis d’execució màxims
Els aparells han d’estar instal·lats en un termini màxim de 3 mesos, a comptar des
de l’endemà de la notificació del contracte, a les escoles indicades.

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
Josep Manel Piquer i Font
Tècnic d’Educació

Albert Cañellas i Pagès
Regidor d’Educació

Josep Manel Piquer Font

Signatura 1 de 2

06/05/2021

Signatura 2 de 2

06/05/2021 Reg Educació i Joventut

Segons preveu l'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, el responsable d'aquest contracte serà el tècnica de l’Àrea
d’Educació, Sr. Josep Manel Piquer, amb telèfon de contacte 93.650.02.11 ext.
2018 i adreça electrònica jmpiquer@corberadellobregat.cat, essent aquesta adreça
electrònica l’única habilitada als efectes de comunicacions entre l’adjudicatari i
l’Ajuntament.
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