Expedient 6134/2019
Miguel Ángel Belda Montava, Tècnic d'Esports emet el següent informe sobre la consulta
realitzada per Nuria Molins de l’empresa Ferrovial Servicios envers aclariment de conceptes
en la contractació de la prestació dels serveis esportius de la instal·lació esportiva complex
esportiu Municipal “Els Joncs.

En referència a la consulta formulada a través de la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública a l'expedient 6134/2019 publicat per l'òrgan de contractació de l’Ajuntament de Cunit i
que concretament pertany al “LOT 1 és realitza el següent aclariment:
Tal com s’estableix a la pàgina 14 del Plec de Condicions Administratives, l’obtenció del preu
global es calcula a partir de:



Volum d’hores de cada tipologia de serveis a prestar dins el període comprés entre gener i
desembre
Preu hora ofertat pel licitador en les diferents tipologies a prestar
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B. Suma del producte en totes les tipologies de servei.
 La suma total determinarà l’anomenada oferta licitatòria de cada licitador (OL.A, OL.B,
OL.C...OL.n)

A la part de Documentació existent a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública a
l'expedient 6134/2019, hi figura un arxiu en format excel de “Proposta econòmica Lot_1” on
apareix el model de document que es faran servir pel càlcul i les hores s’han d’adequar al
còmput d’hores que s’assenyala el informe de necessitats del LOT_1.
En aquest sentit hi ha un total de 28.300h anuals de gener a desembre. En els anys 2020 i
2024 s’estableixen 14.130h pel càlcul, no sent exactament el 50% d’un any natural.
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D’aquesta forma, tal com s’indica a l’informe de necessitats del LOT_1 (annex1):
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*HORES ANY TIPUS:

*HORES ½ ANY TIPUS:
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Cunit, a data de la signatura electrònica
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Pel que fa la part de l’aplicació del 6% de Serveis Generals i 6% de Benefici industrial, aquest
s’aplicaria sobre el preu de cada factura realitzada i per tant, s’apliquen sobre els preus
licitats. Els imports que hi figuren fixes al contracte son manteniment, productes de neteja i
químic i la roba.
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Els imports unitaris dels serveis poden ser modificats a l’alça o a la baixa, sempre que l’import
global no excedeixi de la quantitat assenyalada al contracte.

