ÀREA DE SERVEIS GENERALS
EXP.: 21/2021/CSERV

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:
1.- Dependència: Àrea de Serveis Generals (departament de Compra Pública).
2.- Domicili: C/ de les Sitges, núm. 6.
3.- Localitat i codi postal: Viladecans.08840.
4.- Telèfon: 936 351 800 (Ext. 8059, 8075, 8049, 8055 i 8057).
5.- Fax: 936 374 140
6.- Correu electrònic: contractacio@viladecans.cat
7.- Adreça d’Internet del perfil del contractant: www.viladecans.cat (Seu Electrònica / Perfil del
Contractant). http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Viladecans
8.- Núm. d’expedient: ASG/Contractació/2021/27 (21/2021/CSERV).
2. Objecte del contracte
a) Tipus: Contracte administratiu de serveis.
b) Descripció: servei de manteniment i reparació dels vehicles de la flota municipal de
l’Ajuntament de Viladecans, mitjançant l’homologació de tallers mecànics i de planxa i
pintura, amb el foment de la contractació de persones amb dificultats particulars d’inserció al
mercat laboral i amb mesures de contractació pública sostenible.
c) Divisió per lots i núm.: Si.
LOTS

Núm. màxim de
tallers a homologar

LOT I: Turismes i furgonetes. Planxa i
pintura.

4

LOT II: Turismes i furgonetes. Mecànica,
electricitat i electrònica.

4

LOT III: Motocicletes, ciclomotors,
bicicletes i cars. Mecànica, electrònica,
substitució de peces, retolació i canvi i
reparació de neumàtics.

2

LOT IV: Camions. Planxa, pintura i
mecànica.

2

LOT V: Canvi i reparació de

2

neumàtics.
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d) Valor estimat del contracte (orientatiu): 312.000,00 € (IVA exclòs), d’acord amb el següent
detall:

VEC
LOT I: Turismes i furgonetes. Planxa i
pintura.

Import màxim
(4 anys) (IVA
exclòs):

Import
corresponent
a l’eventual
modificació
(20%)

TOTAL VEC

39.000,00

7.800,00

46.800,00

117.000,00

23.400,00

140.400,00

LOT III: Motocicletes, ciclomotors, bicicletes
i cars. Mecànica, electrònica, substitució de
peces, retolació i canvi i reparació de
neumàtics.

44.200,00

8.840,00

53.040,00

LOT IV: Camions. Planxa, pintura i
mecànica.

39.000,00

7.800,00

46.800,00

20.800,00

4.160,00

24.960,00

260.000,00

52.000,00

312.000,00

LOT II: Turismes i furgonetes. Mecànica,
electricitat i electrònica.

LOT V: Canvi i reparació de
neumàtics.
TOTAL

Aquest valor estimat té caràcter orientatiu i no vinculant ja que s’ha calculat tenint en
compte la despesa que potencialment pot ésser generada durant la vigència del contracte
en base a la despesa realitzada en l’any anterior en concordança amb el crèdit
pressupostari assignat per a aquest contracte.
e) Pressupost base de licitació (orientatiu): El pressupost de licitació és en base a preus
unitaris, i la despesa màxima autoritzada pels quatre anys de la seva execució, és per un import
màxim de 314.600,00 € (l’IVA inclòs), sense que l’Ajuntament de Viladecans s’obligui a
exhaurir en la seva totalitat sino que la despesa anirà en funció de les necessitats de
manteniments i reparacions a realitzar en els vehicles Municipals durant la vigència del
contracte, d’acord amb el següent detall per lots:
TOTAL
(4 anys, sense
IVA)
LOT I: Turismes i furgonetes. Planxa i
pintura.
LOT II: Turismes i furgonetes. Mecànica,
electricitat i electrònica.

IVA (21%)

TOTAL
(4 anys, IVA
inclòs)

39.000,00

8.190,00

47.190,00

117.000,00

24.570,00

141.570,00
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LOT III: Motocicletes, ciclomotors, bicicletes
i cars. Mecànica, electrònica, substitució de
peces, retolació i canvi i reparació de
neumàtics.

44.200,00

9.282,00

53.482,00

LOT IV: Camions. Planxa, pintura i
mecànica.

39.000,00

8.190,00

47.190,00

20.800,00

4.368,00

25.168,00

260.000,00

54.600,00

314.600,00

LOT V: Canvi i reparació de
neumàtics.
TOTAL PRESSUPOST BASE DE
LICITACIÓ

f) Lloc d’execució: Viladecans 08840.
g) Termini d’execució: 4 anys.
h) Admissió de pròrroga: No.
i) CPV: 50110000-9 Serveis de reparació i manteniment de vehicles de motor i equip associat.
j) Codi NUTS: ES511
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert harmonitzat.
4. Data estimada de publicació de l’anunci de licitació del contracte: setembre de 2021.
5. Data d’enviament de l’anunci al “Diari Oficial de la Unió Europea”: 16 de juny de 2021.
6. APC aplicable al contracte: Si

Viladecans, en la data de signatura electrònica

