MEMÒRIA SOBRE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE I EFICIÈNCIA EN LA
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE D’INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA
D’AUTOCONSUM A L’ESCOLA DAMIA MATEU DE LLINARS DEL VALLES.

La present memòria es redacta per tal de donar compliment al que disposa l’article 28 de la Llei
9/2017, de Contractes del Sector Públic, en relació a la necessitat i idoneïtat del contracte i
eficiència en la contractació.
Atès que és voluntat de l’ajuntament de Llinars del Vallès licitar les obres del projecte per la
instal.lació d’energia solar fotovoltaica d’autoconsum a l’Escola Damià Mateu de Llinars del
Vallès, d’acord amb el projecte redactat per l’empresa Suno Enginyeria de Serveis Energètics
SCCLP i aprovat inicialment en data 25 de maig de 2021.
L’ajuntament de Llinars del Vallès no disposa de mitjans personals ni tècnics per executar
aquestes obres i és necessària la contractació externa del mateix. No s’escau per la tipologia del
servei a prestar la divisió en lot.
Les obres tenen un termini d’execució de com a màxim dos mesos.
Donades les característiques de les obres a executar, es considera que el procediment més
adequat és el procediment obert simplificat, amb varis criteris de valoració, d’acord amb els
articles 145, 146, 159 i concordant de la LCSP, i tramitació ordinària, i licitació electrònica amb
l’eina sobre digital.
El pressupost de licitació es fixa en la quantitat de 44.894,03 euros (sense IVA). El càlcul
d’aquest pressupost queda desglossat en el projecte tècnic corresponent.
El valor estimat del contracte als efectes d’allò que estableix l’article 101 i concordants de la
LCSP és de 44.894,03 euros (sense IVA).

Un cop es tinguin tots els documents necessaris, es procedirà a l’aprovació de l’expedient de
contractació per la Junta de Govern Local i a la seva tramitació.

Llinars del Vallès, data al marge
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Els criteris de valoració de les ofertes es troben indicats als plecs de clàusules així com les
condicions d’execució del contracte.

