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INFORME

DE

NECESSITAT

DE CONTRACTAR EN

EL

QUE

ES

JUSTIFIQUEN ELS ASPECTES ESTABLERTS ALS ARTICLES 28,100,101 ¡
116.4 DE LA LLEI 9/2017 ÐE CONTRACTES DEL SECTOR PUBLIC EN
RELACIÓ AMB LA CONTRACTACIÓ NOUI¡¡ISTRATIVA DE SERVEIS DE
MANTENIMENT DE MITJA TENSIÓ DEL PARC HOSPITALARI.
NUM. D'EXPEDTENT CONTRy20t 8/00000001 43

Descripció
del
contracte

SERVEI DE MANTENIMENT
DE MITJA TENSIÓ DEL PARC
HOSPITALARI

De conformitat amb el previst als articles 28,100,101 ,116.4, de la Llei9l2O17,
de I de novembre , de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), a I'
expedient de contractació s'han de justificar els aspectes que es detallen en els
referits preceptes de la norma abans esmentada. A tal efecte, el present
informe té per finalitat donar compliment a allò establert als esmenats articles i
s'emet, per tant per tal de justificar els aspectes que s'estableixen a
continuació en relació amb el contracte administratiu de serveis de
manteniment de mitja tensió del Parc Hospitalari Martí i Julià de l' lAS.
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Objecte del Contracte:

L' lnstitut d'Assistència Sanitaria (lAS) gestiona les instal'lacions

del

Parc Hospitalari Martí iJulià de Salt.

Aquest Parc Hospitalari disposa d'unes instal'lacions de Mitja Tensió
que distribuir I'energia elèctrica a diversos edificis del parc Hospitalari.

La legislació vigent obliga que els titulars de les instal'lacions de mitja
alta tensió, han de responsabilitzar-se de I' us , conservació

i
i

manteniment de les instal'lacions, contractant el manteniment
d'aquestes instal'lacions a empreses instal'ladores inscrites en el
Registre d' Empreses lnstal'ladores d'Alta Tensió.
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Per complir amb la normativa vigent , cal contractar un Servei de
Manteniment de Mitja Tensió que garanteixi la realització d'un
manteniment normatiu i preventiu a les instal'lacions de Alta tensió
ubicats al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt, de manera que quedi
garantit el bon funcionament i disponibilitat , així com la seguretat de les
instal'lacions

ll)

Necessitats a satisfer:

Es requereix contractar un servei de manteniment de mitja tensió del
Parc Hospitalari Martí i Julià de l' lAS., que garanteixi el compliment de
la normativa vigent en quant a I' us , conservació i manteniment aplicant
una gama de manteniment Normatiu - Preventiu anual i el manteniment
correctiu o modificatiu que calgui per tal de que garanteixi la seguretat
disponibilitat i bon funcionament de les instal'lacions de Mitja Tensió del
,

Parc Hospitalari Martí i Julià.

lll) ldoneitat de I'objecte i contingut del contracte
Mitjançant el present contracte es satisfaran, de forma directa, clara i
proporcional, les necessitats que s'especifiquen en el punt primer de la
present memòria.
Pel fet que aquest servei de manteniment de mitja tensió ha de complir
totes les necessitats que es detallen en el PPT, la seva normativa i ha
d'estar acreditat com a mantenidor de Alta Tensió.

lV)

lnsuficiència de mitjans propis de I'entitat per
prestació objecte del contracte

a

realitzar la

L'IAS no disposen de mitjans personals (treballadors específicament
formats per realitzar el manteniment especialitzat que es precisa).
Per això, atès que la prestació objecte del contracte no es pot realitzar

amb els mitjans propis de I'entitat, resulta del tot necessari

la

contractació externa del Servei de Manteniment de Mitja Tensió Pel Parc
Hospitalari Martí iJulià de I' lAS.

.1!: iÌ

.:j ,i-ì:

:i :,,

¡

-¡,,,

.,,,

Dêir¿lrlnnrent de SalLrt

tAs

Parc Hospitalari Martíi Julià

Depatament d' I nfraestructures
Manteniment de I'lAS

lnstitut

i

Ci Doctor Castany, s/n

d'Assistència
Sanitària

17190 Salt (Girona)

T. 972 189 006

V) Pressupost de licitació:
S'entén per pressupost base de licitació el límit màxim de despesa que,
en virtut del contracte pot comprometre l'òrgan de contractació, inclòs
I'lmpost del Valor Afegit.
Atenent a que el pressupost de licitació ha de ser adequat als preus de
mercat, havent de tenir en consideració els costos directes i indirectes i
altres eventuals despeses calculats per a la seva determinació1, es fixa
el següent pressupost base de licitació:
Costos directes del servei de manteniment:

-Manteniment Normatiu

exclòs).....

-

Preventiu anual (lmport Fix anual)(iva
.............5.000,00 eu

-Previsió variable anual màxima de necessitats de manteniment

:::::::::: :::ï::l:1::i:i'::l

10 000 00 eu

IMPORT Total costos directes per una anualitat (iva
.....5.000,00+10000,00= 15.000,00 eu

exclòs).....

Total pressupost base de licitació iva
inclòs:......

TOTAL IMPORT DE LICITACIÓ iva exclòs

TOTAL IMPORT DE LICITACIO iva inclòs.

15.000,00 eu

15.000,00 eu

.. 18.150,00 eu
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Vl)Valor estimat del contracte

S'entén per V.E.C., el valor estimat def contracte el valor I'import total,
sense incloure I'lmpost del Valor Afegit, pagador segons les estimacions
realitzades.

El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de
conformitat amb I'article 101 de la LCSPS, el següent:
Desglossament del valor estimat del contracte

Pressupost base de licitaciór una ANUALTT
Possible pròrroga: una ANUALTTAT MÉs oe pnÒRnocn.
Possibles modificacions 20%=
Possibles opcions eventuals: NO
TOTAL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

15.000,00 eu.
15.000,00 eu
...3.000,00 eu

:

15.000,00+15.000,00+3.000,00= 33.000,00 eu (lVA
exclòs).

Vll)

Durada del contracte:

La durada del contracte serà UNA ANUALITAT CONTRACTUAL
PRORROGABLE, PER UNA ANUALITATS MÉS DE CONTRACTE.

Vlll)

Justificació

del procediment utilitzat per l'adjudicació del

contracte:
El present contracte s'adjudicarà mitjançant procediment Concurs Obert
Simplificat Abreujat, de conformitat amb el que s'estableix a I'article
159.6 de la LCSP, essent necessària la preparació dels plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que
regeixin la corresponent licitació.

tx) Justificació de la no divisió en lots.
L'objecte del contracte no admet divisió
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En el present cas, en tractar-se d'un
contracte de manteniment de Mitja Tensió per totes les instal'lacions del
Parc Hospitalari , equipament i instal'lacions en el que es vol una gestió
global de les necessitats diverses.
X) Griteris de solvència
Atès el que disposa I'art¡cle 159.6 de la LCSP, en el seu apartat b),
s'eximeix als licitadores de I'acreditació de la solvència econòmica i
financera i tècnica o professional.
Xl) Criteris d'adjudicació:

De conformitat amb I'article 145.1 de la LCSP i atenent a l'objecte del
contracte de referència, es proposen els següents criteris d'adjudicació:
Els establerts en el Plec de Prescripcions Tècniques

xil) coNDtctoNS ESpEctALS D'EXECUG|Ó:
S'estableixen
d'execució:

per aquest contracte les següents condicions especials

Gondicions de tipus econòmic: NO
Condicions relacionades amb la innovació: NO
Condicions de tipus mediambiental: Sl

Condicions de tipus social: Sl, en matèria de garantia de
seguretat i salut en el treball i garantia de compliment de
convenis col.lectius.

Salt, 2 d
S

mbre

de 2019

nat,

Josep Torrent Formiga
Cap d'lnfraestructures i Manteniment de l' IAS

