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INFORME TÈCNIC

Títol: Contracte mixt de subministraments i serveis per la sonorització, il·luminació i visualització per
la cantada d’havaneres 2022. Correcció d’errors.

Destinatari: President
Vist informe tècnic emès amb data 29 d’abril de 2022, del contracte mixt de subministraments i
serveis per la sonorització, il·luminació i visualització per la cantada d’havaneres 2022.
Vist que hi ha hagut un error en la transcripció del punt:

2. Condicions del contracte.
Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit:
b)

El valor estimat del contracte i mètode de càlcul:

El valor estimat del contracte és de 56.231,66€ que no inclou l’import de l’impost sobre el valor afegit.
La quantia indicada com a valor estimat de la licitació s’ha obtingut com a resultat del pressupost d’execució
per contracte, per un import de 48.897,10€, sense IVA, més la previsió de possibles modificacions del
contracte previstes, per un import corresponent a un màxim del 15% (7.334,56€).
L’import consignat com a valor estimat té caràcter merament informatiu i no suposa un valor contractual.
c)
El pressupost base de licitació: és l’import de 48.897,10€, iva exclòs, més el 21% d’IVA
10.268,40€, essent una despesa total de 53.786,81€, IVA inclòs.
La quantia indicada correspon a l’execució del contracte prevista, i constitueix la xifra mateixa sobre la qual
els licitadors han de presentar la seva oferta.
El pressupost desglossat del contracte, tal com exigeix l’article 100 de la LCSP, és el següent
Costos directes
Subministrament material so, llum i vídeo
Servei d’instal·lació i dels tècnics de so
Total costos directes
Costos indirectes
Suma dels costos totals
Despeses generals
Benefici industrial
Total pressupost execució material (sense IVA)
IVA 21%
Total pressupost

25.900,00
12.983,39
38.883,89
1.620,16
40.504,05
5.625,34
2.767,76
48.897,10
10.268,40
59.165,56
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Fonaments de dret
Atès el que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment administratiu
comú de les Administracions Públiques, que permet rectificar d’ofici errors materials, aritmètics i de
fet.
Vist que s’ha detectat un error material i que ha de dir:
2. Condicions del contracte.
Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit:
b)

El valor estimat del contracte i mètode de càlcul:

El valor estimat del contracte és de 56.231,72€ que no inclou l’import de l’impost sobre el valor
afegit.
La quantia indicada com a valor estimat de la licitació s’ha obtingut com a resultat del pressupost
d’execució per contracte, per un import de 48.897,15€, sense IVA, més la previsió de possibles
modificacions del contracte previstes, per un import corresponent a un màxim del 15% (7.334,57€).
L’import consignat com a valor estimat té caràcter merament informatiu i no suposa un valor
contractual.
c)
El pressupost base de licitació: és l’import de 48.897,15€, iva exclòs, més el 21% d’IVA
10.268,40€, essent una despesa total de 59.165,55€, IVA inclòs.
La quantia indicada correspon a l’execució del contracte prevista, i constitueix la xifra mateixa sobre
la qual els licitadors han de presentar la seva oferta.
El pressupost desglossat del contracte, tal com exigeix l’article 100 de la LCSP, és el següent
Costos directes
Subministrament material so, llum i vídeo
Servei d’instal·lació i dels tècnics de so
Total costos directes
Costos indirectes
Suma dels costos totals
Despeses generals
Benefici Industrial
Total pressupost execució material (sense IVA)
IVA 21%
Total pressupost

25.900,00
12.983,89
38.883,89
1.620,16
40.504,05
5.625,34
2.767,76
48.897,15
10.268,40
59.165,55
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