Informe per a la realització d’un contracte menor per a la redacció d’un projecte tècnic
executiu per a la millora de la climatització de l’edifici de Can Casas (planta baixa, primera
planta i museu)
Justificació de la necessitat
Atès que es fa necessari donar satisfacció a la necessitat detectada per aquesta administració consistent
en els serveis per a l’assistència tècnica per a la redacció del projecte tècnic d’execució per a la millora de
la climatització de l’edifici de Can Casas, seu de l’Ajuntament del Bruc. Sent la necessitat detectada de
caràcter urgent i per tant, susceptible de tramitar-se com un contracte menor atesa la normativa de
contractes del sector públic, ja que la durada del mateix no serà superior a un any, no es podrà prorrogar,
ni revisar preus, ni superar els llindars econòmics establerts en la normativa.
Essent que un cop exposades les necessitats detectades, l’Ajuntament del Bruc té competència municipal
per dur a terme l’esmentada contractació i no disposa dels recursos tècnics/mitjans propis necessaris per
realitzar aquestes actuacions, motiu pel qual cal procedir a la contractació amb tercers de l’obra esmentada,
d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostaria i control de la despesa i respecte als principis d’eficàcia,
eficiència, transparència, publicitat, no discriminació i igualtat de tracte i de conformitat a la normativa de
contractes del sector públic vigent.
Objecte
Projecte tècnic executiu per a la millora de la climatització de l’edifici de Can Casas, planta baixa, planta
primera i museu.
Existeix un avantprojecte que serveix com a punt de partida, que cal revisar i actualitzar.
L’òrgan de contractació, que subscriu aquest informe, fa constar que no s’està alterant l’objecte del
contracte per a evitar l’aplicació de les regles generals de contractació i que la seva durada no serà superior
a 1 any.
Aspectes econòmics
Caldrà realitzar els següents treballs:


Memòria descriptiva del Projecte



Plànols



Plec de prescripcions tècniques



Pressupostos i amidaments
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El pressupost global de totes les tasques inherents al contracte no pot sobrepassar els 3.500,00 € (IVA
exclòs)
Aplicació pressupostària: 333.62903 (Projecte clima+museu) RC 22022/7677.
Perfil d’empresa
Es proposa que es puguin presentar per a l’execució d’aquest contracte les empreses que la seva activitat
està directament relacionada amb l’objecte d’aquest contracte i hauran de registrar el seu pressupost més
els documents: declaració responsable, certificats negatius de deutes d’AEAT i Seguretat Social mitjançant
la Plataforma de Contractació Pública.
Termini de presentació d’ofertes
Es poden presentar les ofertes mitjançant la Plataforma electrònica de Contractació Pública:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/elbruc
El termini per presentar les proposicions serà de SET DIES NATURALS a partir de la posada a disposició
de l’anunci al Perfil del Contractant de l’Ajuntament del Bruc.
En cap cas les ofertes poden superar la quantitat del pressupost base global de 3.500,00 euros (IVA exclòs).
Codis CPV
La codificació del contracte, d’acord amb el Reglament CE 213/2008 de la comissió, de 28 de novembre de
2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament Europeu i el consell pel qual s’aprova
el Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament
Europeu i el Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa referència a la revisió dels
CPV, són:
71242000-6 Elaboració de projectes i dissenys, pressupostos
Criteris de valoració
Es valorarà per part dels tècnics de l’Ajuntament mitjançant criteris econòmics i característiques tècniques.
Per informació, dubtes, consultes: bruc@diba.cat
El Bruc, 23 de novembre de 2022
L’Alcaldessa
Bàrbara Ortuño Escriu
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