R/N: SA/CP00034 SA-2021-145

Informe justificatiu
Expedient

SA-2021-145

Unitat
promotora

Servei de Serveis Generals

Procediment

Contracte menor

Objecte

SA0103 Manteniment Anual Control Clima-Enllumenat Salvany

Modalitat

Contracte Públic

Tipus

Serveis

Import base €
Pressupost licitació

5.058,57

Valor estimat

5.058,57

Termini d'execució

IVA €

Import amb IVA €

1.062,30
-

6.120,87
-

1 Anys

Justificació de la necessitat de contractar
L’objecte del contracte menor que es proposa és el servei de manteniment de l’aplicació
informàtica que controla el sistema de climatització i enllumenat de l’edifici Salvany durant
el 2021. Aquest objecte no s’està alterant per evitar l’aplicació de les regles generals de
contractació.
L’aplicació informàtica necessita un manteniment, tant de maquinària com especialment del
programari. Aquest programari va venir amb la instal·lació del sistema de climatització de
tot l’edifici i és propietat de l’empresa SIEMENS, que és l’única que coneix el sistema i el
seu codi font.
En aquesta contractació si es dona el supòsit de formalització de contractes menors amb
idèntic objecte i destinatari durant tres anys consecutius, regulats en l’article 159.1.3 de la
Llei 5/2017, del 28 de març.
La contractació esmentada en els paràgrafs anteriors està justificada degut a la insuficiència
de mitjans de que disposa el Departament, la falta d’adequació, així com la no conveniència
d’ampliació dels mitjans personals i materials amb que compta per complir les necessitats
que es tracta de satisfer a través d’aquest expedient de contractació.
D’acord amb el Decret 6/2017, de 17 de gener, de reestructuració del Departament de Salut,
al Servei de Serveis Generals li correspon garantir la conservació ordinària, el manteniment
dels béns immobles i la seguretat dels edificis administratius del Departament. En el marc
d’aquesta supervisió, ell Servei de Serveis Generals ha de garantir el bon funcionament de
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de la climatització i l’enllumenat de l’edifici Salvany, seguint el procediment elaborat pel
Servei de Prevenció de Riscos Laborals.

Determinació del preu del contracte
Per tant, s’ha sol·licitat pressupost a l’empresa SIEMENS ja que és propietària del
programari, motiu pel qual no es pot ofertar a d’altres empreses:
Empresa

NIF

SIEMENS, SA

A28006377

Pressupost
(IVA exclòs)
5.058,57 €

Pressupost
(IVA inclòs)
6.120,87 €

D’acord amb l’article 159.1.3 de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals
administratives, s’hauria de descartar l’empresa SIEMENS, SA (NIF: A28006377), però
que degut a que l’empresa és propietària de la maquinaria, del programari i del seu codi
font, considerem que han de continuar oferint aquest servei durant l’any 2021.
Per tant, i d’acord amb l’article 102 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic,
s’adjudica el contracte a l’empresa SIEMENS, SA (NIF: A28006377) per un import de
6.120,87 € (IVA inclòs).

Proposta d’utilització de procediment de contractació
D’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, es proposa
adjudicar el contracte pel procediment menor.

Altres requisits del contracte
El Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, de desplegament de l’article 24 de la Llei 31/1995,
de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (PRL) estableix les normes mínimes per
a la protecció de la seguretat i la salut dels treballadors en els supòsits de coordinació de
les activitats empresarials.
En relació amb l’activitat desenvolupada per l’empresa contractada i per tal de complir la
normativa de referència, en coordinació amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals del
Departament de Salut, el Servei de Serveis Generals requerirà la documentació de
Coordinació d’Activitats Empresarials (CAE) a l’empresa adjudicatària:
- Nom empresa: SIEMENS, SA
- Contacte: Marta Canales Fuster
- Telèfon de contacte: 934804221
- Adreça electrònica: marta.canales@siemens.com
Anualitats

Import
base €

IVA €

Centre
gestor

Partida
pressupostària

2021

5.058,57

1.062,30

SA0103

D/213000100/1210/0000

Sub-directora general d’Organització i Serveis
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