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

Nom/objecte:

Contracte de subministrament i instal·lació dels
sistemes d¿audiovisuals de l'equipament del
Casal de Joves.

Referència expedient:

G4882018000127

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):

14.950,00 €

Preu del contracte (IVA inclòs):

18.089,05 €

Data prevista d’inici:

01/10/2018

Data prevista de finalització:

05/10/2018

a) Únicament per contractes d’obres:
Sí

No

Sí

No

- S’adjunta memòria valorada/*projecte tècnic:
Altres consideracions:
- Afecta a estabilitat/estanquitat/seguretat de l’obra?
b) Únicament per contracte de serveis o concessió de serveis
Sí
No
- S’ha fet establiment del servei?
- Hi ha reglament regulador del servei?
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Criteris d’adjudicació:

oferta més econòmica

altres criteris

Especificar altres criteris:
No s’apliquen 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 compra o adquisició dels materials sol·licitats en la petició
d’oferta.
El temps estimat mínim per la realització dels treballs/execució d’obres és de 5 dies.
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
Per poder dotar el Casal de Joves de les instal·lacions necessàries per poder
visualitzar contingut audiovisual, es necessari de realitzar la compra i instal·lació dels
elements necessaris i realitzar la seva posada en marxa.
El contracte consistirà en el subministrament dels elements o materials descrits en la
oferta sol·licitada als diferents licitadors i que es detallen a continuació amb la
instal·lació i posada en servei dels materials instal·lats.
Equip Video projector Epson EB-W39 per aules 2 Unitats
Suport per a projector Epson EB-W39 2 Unitats
Subministrament del cablejat aeri del projector i altaveus auto amplificats
aules 2 Unitat
Caixes auto amplificades Tap Series 4" + twt en color blanc con suport de
paret 4 Unitat
Pantalla elèctrica de dimensiones 265x150cm 2 Unitat
Videoprojector Epson EB-G7200U per a sala concerts (sense òptica) 1 Unitat
Wireless LAN Adapter ELPAP10 V12H731P01 para la sala de concerts 1
unitat
Òptica per a projector Epson EBG7200U 1 Unitat
Suport especial para projector EB-G7200U con mecanismes para sostre o
barra 1 Unitat
Pantalla de Video motoritzada 500x500 Gran Formato, amb botonera 1 Unitat
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Transport i instal·lació de tot el material i equipament ofertat inclòs el cablejat
i connectors i el material necessari per el seu correcte funcionament.

ALTRES REQUISITS DEL CONTRACTE
No es descriuen.
Cristian Núñez Vicente
Enginyer Tècnic Municipal
Servei de Manteniment Ciutat i Via Pública
[Firma01-01]
CPISR-1 C Cristian Nuñez
Vicente
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