MODIFICACIÓ PUNTUAL DELS PLECS DELS SERVEIS DE
MANTENIMENT INTEGRAL D’OBRES, MUNTATGE I JARDINERIA
DEL CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA

Es modifica l’ apartat B del quadre de característiques del contracte del Plec de Clàusules
Administratives Particulars per a la contractació dels serveis manteniment integral d’obres,
muntatge i jardineria del Circuit de Barcelona- Catalunya i l’apartat 2 (Dades econòmiques) de
l’Anunci, que queden redactats tal i com es descriu a continuació:
Text íntegre:
Determinació del preu: 757.902,00€. El desglossament del pressupost consta al Plec de
prescripcions tècniques.
Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul: 1.263.170,00€. Aquest import el
termini de vigència del contracte i les pròrrogues previstes de dos (2) anys.
Pressupost base de licitació: 917.061,42€, IVA inclòs.
LOT1- MÀ D’OBRA PER A REPARACIONS I FEINES DE PALETERIA
Determinació del preu: 191.439,00€. El desglossament del pressupost consta al Plec de
prescripcions tècniques.
Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul: 319.065€. Aquest import el
termini de vigència del contracte més les possibles pròrrogues previstes de dos (2) anys.
Pressupost base de licitació: 231.271,19€, IVA inclòs.
LOT2 – OPERARIS DE MANTENIMENT
Determinació del preu: 537.168,00€. El desglossament del pressupost consta al Plec de
prescripcions tècniques.
Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul: 895.280,00€. Aquest import el
termini de vigència del contracte més les possibles pròrrogues previstes de dos (2) anys.
Pressupost base de licitació: 649.973,20€, IVA inclòs.
LOT3 – TREBALLS DE JARDINERIA
Determinació del preu: 29.295,00€. El desglossament del pressupost consta al Plec de
prescripcions tècniques.
Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul: 48.825,00€. Aquest import el
termini de vigència del contracte més les possibles pròrrogues previstes de dos (2) anys.
Pressupost base de licitació: 35.446,95€, IVA inclòs.

Es modifica el Plec de Prescripcions Tècniques per a la contractació dels serveis integrals de
reprografia del Circuit de Catalunya, tal i com es descriu a continuació:
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MODIFICACIÓ PUNTUAL DELS PLECS DELS SERVEIS DE
MANTENIMENT INTEGRAL D’OBRES, MUNTATGE I JARDINERIA
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Es modifica el següent apartat del Plec de Prescripcions Tècniques de la contractació dels serveis
manteniment integral d’obres, muntatge i jardineria del Circuit de Barcelona- Catalunya, que
queda redactat tal i com es descriu a continuació:
Text íntegre:

DESGLOSSAMENT PRESSUPOST
Amb caràcter estimatiu, el desglossament del pressupost total per a un any és el següent:
PRESSUPOST TOTAL
Costos directes
Costos salarials
Seguretat Social i complements salarials 35%
Costos indirectes
Despeses generals sobre costos directes 12%
Benefici empresarial
Benefici empresarial del 8,5%
Total pressupost (costos directes + costos indirectes)
IVA 21%
TOTAL PRESSUPOST BASE LICITACIÓ

1 ANY
209.654,77 €
155.299,83 €
54.354,94 €
25.158,57 €
25.158,57 €
17.820,66 €
17.820,66 €
252.634,00 €
53.053,14 €
305.687,14 €

Amb caràcter estimatiu, el desglossament del pressupost per al LOT 1 i per a un any és el
següent:
PRESSUPOST LOT 1
Costos directes
Costos salarials
Seguretat Social i complements salarials 35%
Costos indirectes
Despeses generals sobre costos directes 12%
Benefici empresarial
Benefici empresarial del 8,5%
Total pressupost (costos directes + costos indirectes)
IVA 21%
TOTAL PRESSUPOST BASE LICITACIÓ

1 ANY
52.956,84 €
39.227,29 €
13.729,55 €
6.354,82 €
6.354,82 €
4.501,33 €
4.501,33 €
63.813,00 €
13.400,73 €
77.213,72 €

Amb caràcter estimatiu, el desglossament del pressupost per al LOT 2 i per a un any és el
següent:
PRESSUPOST LOT 2
Costos directes
Costos salarials
Seguretat Social i complements salarials 35%
Costos indirectes
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1 ANY
148.594,19 €
110.069,77 €
38.524,42 €
17.831,30 €
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Despeses generals sobre costos directes 12%
Benefici empresarial
Benefici empresarial del 8,5%
Total pressupost (costos directes + costos indirectes)
IVA 21%
TOTAL PRESSUPOST BASE LICITACIÓ

17.831,30 €
12.630,51 €
12.630,51 €
179.056,00 €
37.601,76 €
216.657,76 €

Amb caràcter estimatiu, el desglossament del pressupost per al LOT 3 i per a un any és el
següent:
PRESSUPOST LOT 3
Costos directes
Costos salarials
Seguretat Social i complements salarials 35%
Costos indirectes
Despeses generals sobre costos directes 12%
Benefici empresarial
Benefici empresarial del 8,5%
Total pressupost (costos directes + costos indirectes)
IVA 21%
TOTAL PRESSUPOST BASE LICITACIÓ
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1 ANY
8.103,73 €
6.002,76 €
2.100,97 €
972,45 €
972,45 €
688,82 €
688,82 €
9.765,00 €
2.050,65 €
11.815,65 €
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