INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DE L’OBJECTE, LA DURADA, EL
PRESSUPOST DE LICITACIÓ, EL VALOR ESTIMAT DE CONTRACTE (VEC),
CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ, CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS
D’EXECUCIÓ I LA NO DIVISIÓ EN LOTS, RELATIU AL CONTRACTE DE:
SERVEI D’ASSISTÈNCIA PER A LA PREPARACIÓ DE LES COL·LECCIONS DE
GEOLOGIA DEL MUSEU MARTORELL PER AL SEU POSTERIOR TRASLLAT.
De conformitat amb els articles 100, 101 i 116.4 - lletres c), d) i g) - de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe
s’emet als efectes de justificar els següents criteris en relació als serveis referenciats a
l’encapçalament:








Objecte del contracte
Durada del contracte
Pressupost de Licitació
Valor Estimat de Contracte (VEC)
Causes tècniques de modificació a preveure
Condicions tècniques especials d’execució
No divisió en lots

1. OBJECTE DEL CONTRACTE:
Serveis d’Assistència per a la preparació de les Col·leccions de Geologia del Museu
Martorell per al seu posterior trasllat. Districte de Ciutat Vella.
2. DURADA DEL CONTRACTE
La durada dels treballs s'estima en 3,5 mesos.
3. PRESSUPOST DE LICITACIÓ
El preu base de licitació es treu de la informació aportada del Museu de Ciències
Naturals de Barcelona sobre jornades de treball necessàries, hores per jornada i preu
per hora per a cadascun dels tècnics (3) especialistes en conservació i restauració
necessaris per a dur a terme les feines.
Resum del càlcul del pressupost:

Càlcul Honoraris Assistència en preparació Col·leccions de Geologia
(3 tècnics especialistes en conservació i restauració)

Tècnic 1
Tècnic 2
Tècnic 3
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mesos
3,5
3,5
3,5

€/mes
4.016,99
4.016,99
4.016,99
IVA exclòs

Total
14.059,47
14.059,47
14.059,47
42.178,40

4. VALOR ESTIMAT DE CONTRACTE (VEC)
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:

El valor estimat del contracte, sense incloure l’IVA, de conformitat amb l’article 101 de
la LCSPS, ascendeix a 50.614,07 €, amb el següent desglossament:
- Pressupost Base de Licitació (sense IVA):
- Pressupost Addicionals (sense IVA):
- Possible pròrroga:
- Possibles modificacions 20%:
- Possibles opcions eventuals:

42.178,40
0,00
0,00
8.435,68
0,00

euros
euros
euros
euros
euros

Total valor estimat del contracte:

50.614,07 euros

5. CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE
De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions
objectives:
A. Del 20% de l’import adjudicat en el cas de major durada dels serveis per causes
alienes a l’adjudicatari.
B. El Contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, fins i
tot resolució, amb motiu d’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària que
corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d’interès públic.
C. Per modificació d’amidaments i, en particular, per adequar la dedicació dels
recursos al volum real de càrrega de la feina tant respecte dels tècnics contractats
com, quan procedeixi pel cas que resulti impossible augmentar‐ne la dedicació,
mitjançant la incorporació d’un/a tècnic/a complementari/complementària que
compleixi amb els requisits exigits conforme al present Plec.

6. NO DIVISIÓ EN LOTS
De conformitat amb l’article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes
de justificar els motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu
objecte en diferents lots.
I.- NORMATIVA QUE REGULA LA QÜESTIÓ RELATIVA AL FRACCIONAMENT O
NO EN LOTS D’UN CONTRACTE DEL SECTOR PÚBLIC.
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la
LCSP, en el que es disposa el següent:
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“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse
la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en
lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición
adicional cuarta.
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto
del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente
en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras.”
Tal i com s’exposarà en el punt següent del present informe tècnic, concorren en
aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi
en lots.
II.- JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS.
Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no
es divideixi en lots:
- L’objecte del contracte no admet divisió.
En el present cas, al tractar-se d’un contracte que té per objecte la prestació de
Servei d’assistència per a la preparació de les Col·leccions de Geologia del Museu
Martorell per al seu posterior Trasllat.
La realització independent dels treballs a realitzar dificulta la correcta execució del
servei, des de un punt de vista tècnic, de coordinació, i de conservació de dades
durant el desenvolupament de les feines.
Per tot l’indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Direcció Tècnica, no procedeix la
divisió del contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe.

Estrella Ordóñez Ordóñez
Directora Tècnica Adjunta de Gestió de Projectes
de BIMSA

Barcelona, a 19 de febrer de 2021
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Ignasi de Moner i de Castellarnau
Director Tècnic de Gestió de Projectes
de BIMSA

