Expedient: IDES-2022-10
Segon informe complementari de l’expedient per a la contractació del servei de manteniment
de les instal·lacions de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).
En data 29 de desembre de 2021, es va emetre informe proposta per a la contractació de l’expedient
de referència.
Posteriorment, en l’apartat 6 (Dades econòmiques) d’aquest informe, es van detectar unes diferències
numèriques en el Quadre en què es fa el desglossament de l’import de licitació i en el Quadre de
desagregació de costos Bloc 1. Part fixa.
Un cop modificades aquestes quantitats, en data 15 de febrer de 2022, es va emetre informe
complementari indicant les dades esmenades.
Després de la publicació de la licitació d’aquest expedient en el Perfil del contractant de l’Idescat, i
arran de l’actualització prevista a la clàusula de garantia salarial, article 41, del conveni col·lectiu
aplicable al personal que s’adscriurà a aquest contracte, en data 8 d’abril de 2022 s’ha emès
resolució de modificació del plec de clàusules administratives particulars.
En aquesta resolució s’esmenen els imports detallats en el seu annex i que afecten al segon Quadre
que es reproduïa en el primer informe complementari de 15 de febrer de 2022 (Desagregació de
costos Bloc 1. Part fixa)
Per aquest motiu els quadres esmentats en el segon paràgraf d’aquest informe queden de la manera
següent:
Desglossament de l’import de licitació
Nombre
Preu mensual
(sense IVA)
de mesos
(1) Bloc 1. Part fixa. Servei de manteniment
9
3.261,023
(2) Bloc 2. Part variable. Import màxim destinat a actuacions complementàries addicionals
fora de l’horari habitual (període execució abril a desembre/2022)

Import total
(sense IVA)
29.349,21

Import total IVA exclòs (servei manteniment + import máxim actuacions complementàries)

38.529,21

Concepte

IVA 21%

9.180,00

8.091,13

Import total IVA inclòs

46.620,34

Desagregació de costos Bloc 1. Part fixa
Costos directes

Costos indirectes
Despeses financeres
Benefici industrial

Costos laborals (inclòs Seguretat Social)
Costos de material més serveis
i inspeccions obligatòries
Despeses generals d’estructura

TOTAL

18.999,47 €
1.950,00 €

20.949,47 €
6.853,04 €
196,64 €
1.350,06 €
29.349,21 €

Atès el que s’ha exposat anteriorment, mitjançant aquest segon informe complementari es modifica
l’informe complementari emès el 15 de febrer de 2022.
La subdirectora general d’Administració i Serveis Generals

