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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR

1.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ
En data 2 de maig de 2014, es va signar l'acta de recepció de dos camions
provinents del contracte de lloguer, modalitat renting, destinats a les
brigades de conservació de carreteres amb centre de treball a Tortosa i
Valls.
Els dos camions son de la marca Renault, model Midlum 270.12, matrícules
7562 GVN (adscrit al parc de Tortosa) i 7608 GVN (adscrit al parc de Valls).
Ambdós vehicles van equipats amb grua marca Fassi, model F50 A.22, que
disposa de comandaments d'accionament manual.
Per a l'execució de diverses maniobres de descàrrega es considera més
adient disposar d'un comandament a distància que permeti que l'operari que
acciona la grua tingui una major angle de visió i realitzi la maniobra de
càrrega i descàrrega d'una forma més segura i eficient.
2.- OBJECTE DEL CONTRACTE
Subministrament i instal·lació de dos comandaments a distància per a la
grua marca Fassi model F50 A.22.
3.- DIVISIÓ EN LOTS

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent
adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=71ab8a42-20ce-4b59-a2e9-49df6ec86891

No es preveu, donat que els dos elements a subministrar són de la mateixa
marca i model.
4.- VALOR ESTIMAT
Pressupost de licitació: 10.700,00 €
Import de les prorrogues: 0,00 €
Import de les modificacions previstes ( ): 0,00 €
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 10.700,00 €
5.- PRESSUPOST
Tipus de Pressupost: Màxim de Despesa
Pressup. base de licitació: 10.700,00 €
IVA 21%: 2.247,00 €
Pressupost total: 12.947,00 €
Es fixa el pressupost de licitació en base al preu que s'ha obtinugt d'un
estudi de mercat.
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UT.

CONCEPTE

UT.

Subministrament i instal·lació d'equip de radio comandament a
distància de funcionament electro-hidràulic de 4 funcions, per a
grua Fassi model F50 A 22, segons condicions tècniques del
plec de condicions
Conexió de les funcions a l'ordinador del vehicle en taller oficial
de la marca

UT.

AMIDAMENT

2
2

PREU

IMPORT

5.000,00 € 10.000,00 €
350,00 €
SUMA
IVA (21%)
TOTAL

700,00 €
10.700,00 €
2.247,00 €
12.947,00 €

El criteri d'adjudicació serà el criteri de l'oferta econòmica.
6.- LLOC
Instal·lació al taller de l’empresa adjudicatària.
7.- DURADA
1 mes a partir de l’adjudicació del contracte.
8.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent
adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=71ab8a42-20ce-4b59-a2e9-49df6ec86891

Únic criteri preu, donat que no hi ha aspectes de valoració subjectiva que
aportin un valor afegit a la licitació del contracte.
Criteris de valoració de valors anormals o desproporcionats, segons els
previsitos legalment.
9.- PENALITATS
Les previstes a la llei.
10.- MODIFICACIONS
No es preveuen.

Signat per: Daniel López Ruiz
Càrrec: CAP DE SECCIÓ D'EXPLOTACIÓ
Data: 30-08-2018 10:27:25
Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

