INFORME JUSTIFICATIU DE LA CONTRACTACIÓ MENOR
1. Referència expedient: SC21/000723
2. Departament / unitat promotora: Prevenció i Medi Ambient / Direcció de Recursos
3. Tipus de contracte: Subministrament
4. Objecte del contracte: Subministrament de baranes a edificis ITAM i ETAP
Llobregat
5. Tipus de procediment: Contracte menor
6. Valor estimat del contracte (VEC):
a) Import estimat: 12.963,18 € (IVA exclòs)
Codi CPV: 45342000-6

Instalació de baranes

b) Pressupost
x Sí

No

7. Adjudicatari proposat: LEVELINSTRUKTA S.L
8. Termini d’execució del contracte: 1 mes
9. Justificació del contracte
Objectiu
Subministrament i instal.lació de baranes a edificis de la ITAM i ETAP Llobregat
Àmbit
ITAM Llobregat i ETAP Llobregat
Justificació de la necessitat
El Departament de Prevenció i Medi Ambient porta a terme l’activitat preventiva a
les instal.lacions d’ATL mitjançant les avaluacions dels riscos realitzades i la
posterior proposta de mesures preventives i/o correctives de minimització del risc.
En el cas de la coberta de l’edifici del laboratori i menjador de la ETAP Llobregat
així com de l’edifici de control de la ITAM Llobregat s’ha evidenciat la manca de
protecció col.lectiva perimetral, fet que comporta un risc important de caiguda a
diferent nivell.
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És per aquest motiu que es proposa la contractació a l’empresa Levelinstrukta S.L
pel subministrament i instal.lació de baranes perimetrals a ambdós edificis per
evitar qualsevol caiguda a diferent nivell del personal que pugui accedir a la
coberta, entre d’altres, el personal que realitza treballs de manteniment dels
equips instal.lats.
10. Justificació de la insuficiència de mitjans
Actualment, ATL no disposa dels recursos materials que permetin cobrir les
necessitats d’execució d’aquest contracte amb mitjans propis, com tampoc
disposa del personal necessari en número, perfil professional i disponibilitat
suficients.
Que d’acord amb les previsions de l’article 118.3 LCSP:
a) En la tramitació d’aquest expedient no s’està alterant l’objecte del contracte per
evitar l’aplicació de les normes generals de contractació.
b) Així mateix es declara que les persones que intervenen en aquesta contractació
no tenen cap interès personal, familiar, professional, econòmic, polític o qualsevol
altre interès compartit amb l’adjudicatari del contracte.
Aquest informe s’entendrà formalitzat en la data de la darrera signatura electrònica
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