
 

 

 

 

INFORME EXPEDIENT CONTRACTACIÓ MENOR 
 
NÚMERO CONTRACTE MENOR: 
 
1. OBJECTE DEL CONTRACTE 
Objecte: 
 
Tipus de contracte: 

SERVICIS  SUBNINISTRAMENTS   OBRES 
 
2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT (Indicar la necessitat a satisfer) 
 
 
 
3. TERMINI (termini d’execució / lliurament) 
 
 
4. CONTRATACTACIÓ DIRECTA AMB UNA EMPRESA (Només omplir si es dóna un dels casos baix mencionats) 
Aquest contracte s’adjudica directament a l’empresa indicada en l’apartat 6 per concórrer alguna de les excepcions següents:  
 

No hi ha competència per raons tècniques. 

Procedeix la protecció de drets exclusius, inclosos els drets de propietat intel·lectual i industrial. 

Es tracta d'un contracte que té com a objecte la creació o adquisició d'una obra d'art o representació artística única. 

Es tracta d'un contracte d'obres o un contracte de la DA 9a de la LCSP d'import inferior a 30.000 euros, IVA exclòs. 

Es tracta d'un contracte de servicis o subministraments d'import inferior a 6.000 euros, IVA exclòs. 

MOTIVACIÓ CONTRACTACIÓ (Obligatori concretar les raons en els tres primers supòsits): 

 
5. OFERTES SOL·LICITADES/REBUDES (obligatori demanar almenys oferta a 3 empreses llevat que concórrega algun dels 
casos indicats en l'apartat anterior) 
Empresa 1 CIF: Nombre: 
Import pressupost (IVA exclòs)  No ha presentat oferta 
Empresa 2 CIF: Nombre: 
Import pressupost (IVA exclòs)  No ha presentat oferta 
Empresa 3 CIF: Nombre: 
Import pressupost (IVA exclòs)  No ha presentat oferta 
 
6. ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR 
NIF empresa contractista: Nom: 
Núm. Pressupost: Data pressupost: Data adjudicació: 
Import (IVA exclòs) Import IVA:  Import (IVA inclòs): 
 

Mitjançant aquest informe es realitza aquesta proposta de contractació tenint en conte que es compleixen les exigències 
establertes en l'article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic referents als aspectes següents: 
 - No s'està alterant l'objecte del contracte per a evitar l'aplicació de les regles generals de contractació. 
 - El contractista no ha subscrit en el període d'un exercici pressupostari amb esta Unitat Funcional més contractes menors que 
individual o conjuntament superen la xifra que consta en l'apartat primer de l'article 118 de la Llei, o el llindar establert per a 
considerar un contracte de regulació harmonitzada en el cas de contractes de la DA 9a de la LCSP. 
 
València, a        de                        de  
 
 
 
 
Signat: 
(nom, cognoms i càrrec de la persona responsable de la Unitat Funcional Autònoma segons la taula adjunta a la instrucció de 
gerència 2/2018) 
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