DEPARTAMENT D'INFORMÀTICA

Núm. d'expedient: N803/U250/2018/R/54
ASSUMPTE: Informe justificatiu sobre la necessitat i conveniència de la contractació
de l’elaboració de l’avantprojecte de desplegament del servei Wi-Fi als equipaments
municipals a l’empresa Sarpat de Projectes
INFORME:
•

Sobre la necessitat a satisfer i la idoneïtat del contracte:

Dins del projecte CAPACI[u]TAT Estratègia DUSI Sant Boi 2015-2020 s’estableix la
instal·lació del servei Wi-Fi als equipament municipals. Per tal de poder licitar aquest
servei cal fer un estudi previ de les necessitats de cada un dels edificis i poder
dimensionar el projecte tècnicament i econòmica.
L’empresa Sarpat de Projectes ens proposa la realiotzació del citat estudi i
l’elaboració de l’avantprojecte a licitar.
•

Sobre els fonaments jurídics:

Adjudicació de contracte de subministrament, com a contracte menor, de conformitat
als articles 118 i 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
•

Sobre l'empresa:

Les dades de l'empresa per a l'adjudicació d'aquest contracte són:
SARPAT DE PROJECTES
C/ Sant Miquel 119 local B
08320 El Masnou
Barcelona
NIF: B67176776

•

Sobre la reserva d'import i el pagament:

L'import a adjudicar és de 9.915,95 €, dels quals 7.670,00 € corresponen a la base i
1.720,95 € són l'IVA.
El pagament de la despesa es farà, prèvia presentació de la factura corresponent i
validada pel tècnic municipal, una vegada realitzat el lliurament, dins dels trenta dies
següents a la data d'aprovació de la mateixa.
•

Sobre el finançament i la consignació pressupostària:

L'obligació

econòmica

del

subministrament

anirà

a

càrrec

de

l'aplicació

pressupostària 250.92040.62600 "Adquisició Equipament Informàtic", amb dotació
pressupostària suficient en el moment del present procediment.
Aquesta actuació està dins de la línia d'actuació número 2 Desenvolupament del eGovern del projecte CAPACI[u]TAT Estratègia DUSI Sant Boi 2015-2020. (OT2 2017/2/U220/1)

Així mateix, es declara que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar
l'aplicació de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit
més contractes menors que, individual o conjuntament, superen la xifra del contracte
menor.

Sant Boi de Llobregat, 2 d'agost de 2018.
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