SERVEI / UNITAT:

Infraestructures Bus – Unitat d’ Instal·lacions i Sistemes Tecnològics
DATA: 29/01/2020

ASSUMPTE:

INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ

TIPUS:

SERVEIS

Descripció de l’obra, servei o subministrament (ha de coincidir amb el camp Dades Bàsiques introduïdes a SAP)

Direcció integral dels projectes de la infraestructura elèctrica per a l'e-bus.

Descripció de la necessitat -Art. 28- (ha de coincidir amb el camp Justificació de la Compra introduïdes a SAP)

Per garantir el seguiment i coordinació de l'execució correcte de tots els projectes en forma i temps com
el control de costos, També s'encarregarà de la revisió de tota la documentació generada pels projectes,
garantint la uniformitat de la documentació a entregar a la propietat.

Justificació Insuficiència de Medis (només per serveis) - Art. 116. 4.f-

Per no disposar dels medis personals necessaris per a la realització dels projectes executius i la direcció
d’obra.
En definitiva, les raons anteriorment exposades evidencien la necessitat del contractant de procedir a la
contractació del servei descrit a l’encapçalament, mitjançant el procediment corresponent, perquè sigui
prestat externament, als efectes de complir el previst a l’article 116.4.f, de la Llei 9/2017.

Pressupost Base de Licitació (PBL) -Art 100- (IVA Inclòs)

Dos-cents noranta-sis mil quatre-cents cinquanta euros. (296.450 €).

Lots:

SI ☐

NO ☒

(Justificar si no hi ha lots) -Art 99.3-

Degut a l’objecte del contracte i la seva dimensió, la licitació no pot ser dividida en lots, ja que la
realització independent de les diverses prestacions del mateix dificultaria la seva correcta execució des
del punt de vista tècnic.

Període d’Execució

Per un període de dos anys 2020-2021.

Conclusió:

Se sol·licita la contractació del servei , per a un termini d'execució de 2 anys.
i amb un valor estimat del contracte (VEC) Dos-cents quaranta-cinc mil euros (245.000) €, IVA exclòs.
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