INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR
AMB CONCURRÈNCIA

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Dades del contracte
Orgànic: 1121
Programa: 33011
Procediment: Menor
Concurrència: SI
Qualificació: SUBMINISTRAMENT
CPV: 42531000-7
Ús de sistemes d’informació: NO
Propietat:
Pòlissa de responsabilitat Civil: NO
Import:
Tècnic responsable del contracte: SERGIO FERNANDEZ ALARCON
Objecte: Subministrament de nous sensors per al sistema BMS de control de clima de l’Arxiu
Històric de la Ciutat
Pressupost de licitació (IVA inclòs) 10.285,00 €
IVA tipus 21%
Pressupost net (sense l’IVA) 8.500,00 €
Aquest pressupost net no pot ser superat per l´oferta del licitador.

Antecedents
L’Arxiu Històric de la Ciutat o Casa de l’Ardiaca constitueix un dels equipaments de la ciutat de Barcelona amb
més elements de Memòria Històrica de la ciutat de Barcelona. Aquest edifici, entre d’altres, té la funció de dipòsit
per documents històrics.
Darrerament hem patit problemes amb els equips exteriors de climatització i és necessari solucionar-los de
manera urgent per poder disposar de les condicions de temperatura i humitat que requereix la correcta
conservació de la documentació que s’arxiva.
La solució actual a aquesta problemàtica consisteix en el subministrament, incloent instal·lació, dels sensors del
sistema de control dels equips exteriors de clima, que donen informació a l’electrònica de l’equip per poder
funcionar de manera òptima.
Aquesta prestació o servei no suposa cap fraccionament de contracte, ja que esdevé una unitat funcional que
permet el seu aprofitament individual sense la necessitat de prestacions accessòries o complementàries.

Descripció de l’objecte
1.- Recinte i ubicació
L’objecte del present informe s’ha d’efectuar a l’arxiu Històric de la Ciutat, situat al carrer de Santa Llúcia, 1:

El document original ha estat signat electrònicament per:
SERGIO FERNANDEZ ALARCON el dia 22/11/2022 a les 12:57, que dóna el vistiplau;
Sr. MARC PINEDO GRAU, Cap de Departament, el dia 22/11/2022 a les 14:44, que informa;
Sra. Lluïsa Pedrosa Berlanga, Directora, el dia 22/11/2022 a les 16:21, que informa.
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2.- Objecte
L’objecte de l’informe és el subministrament, incloent instal·lació, de les sondes o sensors compatibles amb el
sistema BMS existent. Actualment els sensors existent i que es necessiten substituir son els següents:





Sensor combinat HR+Temp STP100-100 – 1ud
Sensor combinat HR+Temp SHO100-T – 1ud
Sensor combinat HR+Temp SHD100-T – 2ud
Sensor combinat HR+Temp SHR100-T – 22ud

Per la correcta execució de les tasques és necessari subministrar uns sensors iguals o equivalents als descrits
anteriorment, completament instal·lats i funcionant, de manera que el sistema de control treballi de manera
òptima.
Criteris de solvència tècnica
L’empresa licitadora ha de disposar, amb caràcter vigent, dels certificats ISO 9001, 14001 i 45001.
Inici de les prestacions i termini d’execució
L’inici de la prestació de l’obra serà a la formalització del contracte i la durada del contracte es d’ 1 mes a partir
de la data d’inici.
Criteri d’adjudicació
El criteri d’adjudicació serà el preu.
Tramesa d’ofertes
El licitador haurà d’enviar les seves ofertes mitjançant el portal de Contractació (https://licitacions.bcn.cat/).
No s’admetrà cap altre forma d’enviament o lliurament de l’oferta.
Termini de presentació de les ofertes
El termini per la presentació d’ofertes serà de 7 dies naturals a partir de la publicació del present informe.
Notificació de l’adjudicació
L’adjudicació del contracte es notificarà a l’interessat i es publicarà de forma agregada en el Perfil de Contractant
d’acord amb allò previst a l´article 63.4 de la LCSP.
El document original ha estat signat electrònicament per:
SERGIO FERNANDEZ ALARCON el dia 22/11/2022 a les 12:57, que dóna el vistiplau;
Sr. MARC PINEDO GRAU, Cap de Departament, el dia 22/11/2022 a les 14:44, que informa;
Sra. Lluïsa Pedrosa Berlanga, Directora, el dia 22/11/2022 a les 16:21, que informa.
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