PLEC DE
CLAUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS
CONTRACTE DE SERVEIS
Objecte:

CONTRACTE
PEL
SERVEI
DE
SOCORRISME I MONITORATGE A LA
PISCINA MUNICIPAL COBERTA DEL
PONT DE SUERT.

Tramitació:
ORDINÀRIA
Procediment: OBERT SIMPLIFICAT

Nº
EXPEDIENT

OS1/19

1 any de contracte,
prorrogable per 1
any més

53.495,30 €
IVA INCLÒS

Serveis d’instal·lacions municipals
Òrgan
Contractació

Alcaldía

Ajuntament del Pont de Suert, Plaça Major, 9, 25520, El Pont de Suert,
Telèfon 973 690 005, ajuntament@elpontdesuert.cat

Quadre de característiques del contracte pel servei de socorrisme i
monitoratge a la Piscina Municipal del Pont de Suert.
A. Objecte.
A.1. Descripció
L’objecte del contracte són els servei de socorrisme i monitoratge a la piscina
municipal del Pont de Suert, durant la temporada: 2019-2020, prorrogable per una
temporada més.
Els períodes d’obertura seran el dia 1 de setembre al 30 de juny.
Horaris:
De dimarts a divendres, de 08 a 13 h i de 15 a 21 h.
Dissabte, de 10 a 13 h i de 16 a 20 h.
Diumenge, de 10 a 13 h.
Les necessitats són un total de 3181 hores per temporada, a cobrir per un minim de tres
professionals, entenent que una part d’aquestes es donen de manera simultània i que
es distribuiran determinades per les inscripcions dels usuaris a les activitats ofertades.
A.2 Reserva:
DA 4 LCSP ☐ Sí ☒ No
DA 48 LCSP ☐ Sí ☒ No
A.3 Lots:
Lot número 1 : servei de socorrisme i monitoratge.
A.4 Codi CPV: 98350000-1: Serveis d’instal·lacions municipals
B. DADES ECONÒMIQUES
B1. Pressupost base de licitació:
53.495,30 euros (44.210,99 euros més 9.284,31 euros corresponents al 21% d’IVA),
segons el següent desglòs:
TEMPORADA

LOT 1

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

53.495,30 €
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D’acord amb la previsió de la disposició addicional 33a de la LCSP, la quantia del
pressupost base es considera estimativa i té caràcter de pressupost màxim i limitador
d’aquest contracte, condicionat als dies efectius d’obertura de les piscines que variarà
cada anys segons calendari, i de la demanda d’activitats, en conseqüència és un
pressupost estimatiu per la resta de temporades. L’Ajuntament no està obligat a exhaurir
el pressupost i l’empresa no tindrà dret a indemnització si no s’esgota el preu del contracte.
El sistema de determinació de preus és el de preus unitaris, entenent que són aquells
corresponents a les unitats en què es descompon la prestació, de manera que la valoració
total (pressupost base de licitació) s’efectua aplicant aquests preus unitaris al nombre
d’hores de prestació de serveis anuals de conformitat amb l’article 102.4 LCSP.
COST DEL SERVEI

PREUS
UNITARIS

Lot número 1

13,90 Euros / hora + iva

CÀLCUL PREU/ HORA
Preu mig hora anual de socorrista tant en dia laborable
com festiu. Inclòs:
permisos,

11,27 €

S.S., vacances, indemnització,

gestoria,

coordinació

substitucions,

assegurances, possibles baixes.
Despeses general (13%)

1,80 €

Benefici empresarial (6%)

0,83 €

TOTAL preu/hora

13,90 Euros / hora + iva

CÀLCUL TOTAL ANUAL HORES
I per deixar-ne constància, signo la present declaració.
El Pont de Suert, 23 d’agost de 2019.
L’alcalde
José Antonio
Troguet Ballarin DNI 78076485H
(AUT)
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