ANUNCI D’INFORMACIÓ PRÈVIA
1. Entitat adjudicadora
a. Organisme: Ajuntament de Viladecans. c/ Jaume Abril, núm. 2, CP-08840 Viladecans
(Barcelona), Tel: 936 351 800, Fax: 936 37 41 40.
b. Dependència que tramita l’expedient: Àrea de Serveis Generals/ Departament de Compra
Pública
c. Obtenció de documentació i informació:
i. Dependència: Àrea de Serveis Generals (departament de Compra Pública)
ii. Domicili: C/ de les Sitges, núm. 6.
iii. Localitat i codi postal: Viladecans.08840.
iv. Telèfon: 936 351 800 (Ext. 8059, 8075, 8049, 8055 i 8057).
v. Fax: 936 374 140
vi. Correu electrònic: contractacio@viladecans.cat
vii. Adreça d’Internet del perfil del contractant: www.viladecans.cat (Seu Electrònica /
Perfil del Contractant). http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Viladecans
viii. Núm. d’expedient: APT/ASG/Contractació/2021/30 – 20/2021/CSERV
2. Objecte del contracte
a. Tipus: Contracte administratiu de serveis
b. Descripció: Servei de redacció del projecte i direcció de les obres d’execució d’una piscina
exterior d’esbarjo a Viladecans.
c. Divisió per lots i núm.: No.
d. Valor estimat del contracte (orientatiu): 247.419,08 €, d’acord amb el següent detall:
IMPORT
(IVA exclòs)
57.864,30 €

Pressupost base de licitació

112.849,54 €

Pressupost de redacció de projecte
Pressupost topogràfic

1.300,00 €

Pressupost geotècnic

5.000,00 €

ulteriors(1)

Possibles serveis
Serveis de direcció de les obres

75.233,03 €
10.000,00 €
(2.500€/projecte)

Premis de participació(2)
(contraprestació per als 4 projectes finalistes no guanyadors)

1.800,00 €
(màx. 900€/membre)

Honoraris membres Jurat del COAC(3)
(contraprestació pels 2 membres externs Jurat)

41.236,51 €

Possibles modificacions previstes art. 204 LCSP (20%)(4)
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC) =

247.419,08 €

e. Pressupost base de licitació (orientatiu): 144.170,94 € (inclòs l’IVA, les despeses generals i
el benefici industrial), d’acord amb el següent detall
SENSE IVA

21% IVA

TOTAL
(amb IVA)

112.849,54 €

23.698,40 €

136.547,94 €

Pressupost topogràfic

1.300,00 €

273,00 €

1.573,00 €

Pressupost geotècnic

5.000,00 €

1.050,00 €

6.050,00 €

119.149,54 €

25.021,40 €

144.170,94 €

FASE
Pressupost de redacció de projecte

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

f. Lloc d’execució: Viladecans 08840.
g. Termini d’execució: es fixaran terminis d’execució màxims per a cada fase de redacció del
projecte al plec de clàusules administratives.
h. Admissió de pròrroga: No.
i. CPV: 71240000-2 Serveis d’arquitectura, enginyeria i planificació.
j. Codi NUTS: ES511
3. Tramitació i procediment
a. Tramitació: Ordinària.
b. Procediment d’adjudicació: Concurs de projectes restringit.
4. Data estimada de publicació de l’anunci de licitació del contracte: juliol de 2021.
5. Data d’enviament de l’anunci previ al “Diari Oficial de la Unió Europea”: 17 o 18 de juny
de 2021.
6. APC aplicable al contracte: No
Viladecans, en la data de la signatura electrònica.

