ÀREA D´ESPAI PÙBLIC / ÀREA DE SERVEIS A LA CIUTADANIA

INFORME I MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE
INICI D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA DEL SUBMINISTRAMENT CONSISTENT EN
L’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA DE GRUPS ELECTRÒGENS I ELEMENTS AUXILIARS, AIXÍ COM EL
SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE PER A GENERACIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ PER DONAR
SERVEI ALS ACTES QUE ES REALITZARAN EN EL MUNICIPI DE VILADECANS.

1. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT
Lot 1: Arrendament sense opció de compra de dos grups electrògens i elements auxiliars, així com el
subministrament de combustible per a generació d'energia elèctrica en baixa tensió per donar servei a les
casetes municipals durant la festa major del municipi de Viladecans, en dependència de l’Àrea d’Espai
Públic
Atesa la necessitat del subministrament, en la modalitat d’arrendament sense opció de compra de la instal·lació,
posada en marxa de dos grups electrògens i altres elements auxiliars necessaris per a la generació d'energia
elèctrica en baixa tensió, destinada a donar servei a les casetes municipals durant la festa major, donat que no hi ha
possibilitat de donar servei mitjançant el subministrament elèctric.
Així mateix, comprèn la contractació del subministrament de combustible per a l’alimentació dels grups electrògens
esmentats, ja que serà necessari un subministrament regular, estable i garantit de combustible.
Atès que aquests serveis d’arrendament de la instal·lació, posada en marxa de dos grups electrògens i altres
elements auxiliars necessaris per a la generació d'energia elèctrica en baixa tensió, destinada a donar servei a les
casetes municipals durant la festa major, és repetitiu any darrera any.
Atès el plec de prescripcions tècniques que s’adjunta al present informe.
Lot 2: Arrendament sense opció de compra de diferents grups electrògens i elements auxiliars, així com el
subministrament de combustible per a generació d'energia elèctrica en baixa tensió per donar servei a
diferents actes que es realitzaran al municipi de Viladecans, en dependència de l’ Àmbit de Serveis a la
Ciutadania.
Atesa la necessitat del subministrament, en la modalitat d'arrendament sense opció de compra, de la instal·lació,
posada en marxa de grups electrògens i altres elements auxiliars necessaris per a la generació d'energia elèctrica
en baixa tensió, destinada a donar servei a activitats organitzades per l’Ajuntament i per entitats ciutadanes:
Cavalcada de Reis, Carnestoltes, Festa Major d’estiu, Programació de Nadal, ... donat que no hi ha possibilitat de
donar servei mitjançant el subministrament elèctric. Aquests actes públics i festes populars tenen lloc a diversos
espais de la ciutat.
Així mateix, comprèn la contractació del subministrament de combustible per a l’alimentació dels grups electrògens
esmentats, ja que per serà necessari un subministrament regular, estable i garantit de combustible.
Atès el plec de prescripcions tècniques que s’adjunta al present informe.
General
La Instrucció de la Intervenció General núm. 1 de data 8 de juny de 2017, i la Instrucció 1/2018, de Contractació
Pública de data 19 de març de 2018, que estableix que: “En qualsevol cas, es tramitaran mitjançant procediment
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obert aquells contractes que es repeteixin de forma periòdica i que la seva quantia acumulada en un període d’un
any sigui igual o superior a 3.000,00 Euros, l’IVA no inclòs. ”
Atesa la necessitat periòdica de dur a terme les activitats descrites en els apartats anteriors.
2. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte és el subministrament consistent en l’arrendament sense opció de compra de grups
electrògens i elements auxiliars, així com el subministrament de combustible per a generació d'energia
elèctrica en baixa tensió per donar servei als actes que es realitzaran en el municipi de Viladecans, de
conformitat amb l’establert al plec de prescripcions tècniques.
El subministrament inclou els recursos humans i tècnics necessaris per al transport i instal·lació dels
subministraments objecte del contracte, així com el muntatge i desmuntatge en la ubicació establerta i el repostatge
de carburant.
Els subministraments objecte del contracte s’han dividit en dos lots diferenciats:
-

Lot 1: Arrendament sense opció de compra de dos grups electrògens i elements auxiliars, així com el
subministrament de combustible per a generació d'energia elèctrica en baixa tensió per donar servei a les
casetes municipals durant la festa major del municipi de Viladecans, en dependència de l’Àrea d’espai públic.

-

Lot 2: Arrendament sense opció de compra de diferents grups electrògens i elements auxiliars, així com el
subministrament de combustible per a generació d'energia elèctrica en baixa tensió per donar servei a diferents
actes que es realitzaran al municipi de Viladecans, en dependència de l’Àmbit de Serveis a la Ciutadania.
Inclou els següents actes:
-

-

Acte Tipus 1: Festa Major - Escenari Torrent (setembre )
Acte Tipus 2: Festa Major - Escenari Parc de la Marina (setembre )
Acte Tipus 3: Pessebre Vivent - (desembre )
Acte Tipus 4: Cavalcada Reis – Carrosses - (gener )
Acte Tipus 5: Carnestoltes - (febrer o març)

Atès I'article 5 del Decret Llei 3/2016 de 31 de maig, de divisió del contracte en lots, en el seu apartat 5.2 a on es diu
que es podrà establir un nombre màxim de lots als quals, una mateixa empresa pot licitar, i donada l'especialització
de cada lot i per facilitar I'accés de la petita i mitjana empresa a la contractació pública, queda establert en màxim
1 lot en el que les empreses poden licitar.
El codi de la CPV és el següent:
31121000-0 (Grups electrògens)
3. VIGÈNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
Atès que el contracte s’estableix per un període d’un any, concretament pel termini comprés entre l’1 d’agost de
2019 i el 31 de juliol de 2020, amb la possibilitat de prorrogar-lo per períodes anuals, sense que la vigència total del
contracte, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 4 anys, essent imprescindible per a la renovació l’emissió
d’informe favorable per part dels Serveis Tècnics Municipals, amb una antelació de dos mesos anteriors a la
finalització del període.
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Modificacions del contracte:
El present contracte podrà ser modificat per raons d’interès públic. Les ampliacions del servei objecte del contracte
vindran determinades per la necessitat d’incorporar nous equips en els diferents actes públics i així com per la
incorporació de nous actes i en el lot 1 per absorbir les possibles fluctuacions en el preu de mercat del combustible a
utilitzar pels grups electrògens. En aquest cas l’import corresponent a aquesta modificació no podrà superar el 15%
del preu del lot 1 del contracte (incloses les pròrrogues) ni el 20% del preu del lot 2 del contracte (incloses les
pròrrogues).
4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)
Atès que el pressupost de licitació del contracte és per un import total per un any d’execució del contracte de
25.950,60 € (inclòs l’IVA, despeses generals i benefici industrial), d’acord amb el següent detall:
Lot 1: Arrendament sense opció de compra de dos grups electrògens i elements auxiliars, així com el
subministrament de combustible per a generació d'energia elèctrica en baixa tensió per donar servei a les
casetes municipals durant la festa major del municipi de Viladecans, en dependència de l’Àrea d’Espai
Públic.
Import
SENSE IVA

IVA 21%

TOTAL
IVA INCLÒS

Arrendament de 2 grups electrògens i elements auxiliars per a generació
d’energia elèctrica en baixa tensió per donar servei a les casetes
municipals durant la Festa Major del Municipi de Viladecans.

4.421,49 €

928,51 €

5.350,00 €

Previsió estimada de combustible:
10.158 litres x 0,95 €/litre (preu combustible amb impostos inclosos) (*)
TOTAL PRESSUPOST DE LICITACIÓ LOT 1

7.975,29 €
12.396,78 €

1.674,81 €
2.603,32 €

9.650,10 €
15.000,10 €

(*) L’Ajuntament no està obligat a esgotar l’ import corresponent al subministrament de combustible.

Lot 2: Arrendament sense opció de compra de diferents grups electrògens i elements auxiliars, així com el
subministrament de combustible per a generació d'energia elèctrica en baixa tensió per donar servei a
diferents actes que es realitzaran al municipi de Viladecans, en dependència de l’ Àmbit de Serveis a la
Ciutadania.
TIPUS D’ACTE
Acte Tipus 1:
Festa Major - Escenari Torrent (setembre )
Acte Tipus 2:
Festa Major - Escenari Parc de la Marina (setembre )
Acte Tipus 3:
Pessebre Vivent - (desembre )
Acte Tipus 4:
Cavalcada Reis – Carrosses - (gener )
Acte Tipus 5:
Carnestoltes - (febrer o març)
TOTAL PRESSUPOST DE LICITACIÓ LOT 2 (*)

Import
SENSE IVA

IVA 21%

TOTAL
IVA INCLÒS

2.400,00 €

504,00 €

2.904,00 €

1.800,00 €

378,00 €

2.178,00 €

2.500,00 €

525,00 €

3.025,00 €

950,00 €

199,50 €

1.149,50 €

1.400,00 €

294,00 €

1.694,00 €

9.050,00 €

1.900,50 €

10.950,50 €

(*) L’Ajuntament no està obligat a esgotar l’import total corresponent a l’arrendament dels diferents grups
electrògens i elements auxiliars previst per a cada acte Tipus.
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PRESSUPOST DE LICITACIÓ TOTAL LOT 1 +LOT2
PRESSUPOST DE LICITACIÓ Lot 1

15.000,10 €

PRESSUPOST DE LICITACIÓ Lot 2

10.950,50 €

PRESSUPOST DE LICITACIÓ TOTAL

25.950,60 €

Atès que el valor estimat del contracte (VEC) es de 100.465,19 €, d’acord amb el següent detall:
Lot 1: Arrendament sense opció de compra de dos grups electrògens i elements auxiliars, així com el
subministrament de combustible per a generació d'energia elèctrica en baixa tensió per donar servei a les
casetes municipals durant la festa major del municipi de Viladecans, en dependència de l’Àrea d’Espai
Públic.
Arrendament de 2 grups electrògens i elements auxiliars per a generació d’energia elèctrica
en baixa tensió per donar servei a les casetes municipals durant la Festa Major del Municipi de
Viladecans.

4.421,49 €

Previsió estimada de combustible. (*)

7.975,29 €

Eventual primera pròrroga del contracte (1 any):
Arrendament de 2 grups electrògens i elements auxiliars per a generació d’energia elèctrica
en baixa tensió per donar servei a les casetes municipals durant la Festa Major del Municipi de
Viladecans.

4.421,49 €

Previsió estimada de combustible. (*)

7.975,29 €

Eventual segona pròrroga del contracte (1 any):
Arrendament de 2 grups electrògens i elements auxiliars per a generació d’energia elèctrica
en baixa tensió per donar servei a les casetes municipals durant la Festa Major del Municipi de
Viladecans.

4.421,49 €

Previsió estimada de combustible.(*)

7.975,29 €

Eventual tercera pròrroga del contracte (1 any):
Arrendament de 2 grups electrògens i elements auxiliars per a generació d’energia elèctrica
en baixa tensió per donar servei a les casetes municipals durant la Festa Major del Municipi de
Viladecans.

4.421,49 €

Previsió estimada de combustible. (*)

7.975,29 €

Possibilitat modificació contracte (15%)

7.438,07 €

TOTAL VEC LOT 1

57.025,19 €

Lot 2: Arrendament sense opció de compra de diferents grups electrògens i elements auxiliars, així com el
subministrament de combustible per a generació d'energia elèctrica en baixa tensió per donar servei a
diferents actes que es realitzaran al municipi de Viladecans, en dependència de l’ Àmbit de Serveis a la
Ciutadania.
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Arrendament de grups electrògens, elements auxiliars i subministrament de combustible per a
generació d’energia elèctrica en baixa tensió per donar servei als següents actes:
Acte Tipus 1:
Festa Major - Escenari Torrent (setembre)
Acte Tipus 2:
Festa Major - Escenari Parc de la Marina (setembre)
Acte Tipus 3:
Pessebre Vivent - (desembre)
Acte Tipus 4:
Cavalcada Reis – Carrosses - (gener)
Acte Tipus 5:
Carnestoltes - (febrer o març)

2.400,00 €
1.800,00 €
2.500,00 €
950,00 €
1.400,00 €

Eventual primera pròrroga del contracte (1 any):
Arrendament de grups electrògens, elements auxiliars i subministrament de combustible per a
generació d’energia elèctrica en baixa tensió per donar servei als següents actes:
Acte Tipus 1:
Festa Major - Escenari Torrent (setembre)
Acte Tipus 2:
Festa Major - Escenari Parc de la Marina (setembre)
Acte Tipus 3:
Pessebre Vivent - (desembre)
Acte Tipus 4:
Cavalcada Reis – Carrosses - (gener)
Acte Tipus 5:
Carnestoltes - (febrer o març)
Eventual segona pròrroga del contracte (1 any):
Arrendament de grups electrògens, elements auxiliars i subministrament de combustible per a
generació d’energia elèctrica en baixa tensió per donar servei als següents actes:
Acte Tipus 1:
Festa Major - Escenari Torrent (setembre)
Acte Tipus 2:
Festa Major - Escenari Parc de la Marina (setembre)
Acte Tipus 3:
Pessebre Vivent - (desembre)
Acte Tipus 4:
Cavalcada Reis – Carrosses - (gener)
Acte Tipus 5:
Carnestoltes - (febrer o març)
Eventual tercera pròrroga del contracte (1 any):
Arrendament de grups electrògens, elements auxiliars i subministrament de combustible per a
generació d’energia elèctrica en baixa tensió per donar servei als següents actes:
Acte Tipus 1:
Festa Major - Escenari Torrent (setembre)
Acte Tipus 2:
Festa Major - Escenari Parc de la Marina (setembre)
Acte Tipus 3:
Pessebre Vivent - (desembre)
Acte Tipus 4:
Cavalcada Reis – Carrosses - (gener)
Acte Tipus 5:
Carnestoltes - (febrer o març)

2.400,00 €
1.800,00 €
2.500,00 €
950,00 €
1.400,00 €

2.400,00 €
1.800,00 €
2.500,00 €
950,00 €
1.400,00 €

2.400,00 €
1.800,00 €
2.500,00 €
950,00 €
1.400,00 €

Possibilitat modificació contracte (20%)

7.240,00 €

TOTAL VEC LOT 2

43.440,00 €
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VEC TOTAL LOT1 + LOT2
TOTAL VEC Lot 1

57.025,19 €

TOTAL VEC Lot 2

43.440,00 €

TOTAL VEC TOTAL

100.465,19 €

5. TERMINI DE GARANTIA
El termini de garantia coincidirà amb el termini d’execució del contracte.
6. SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
Els criteris mínims de solvència tècnica o professional que han de complir els licitadors i l’adjudicatari del present
contracte són els següents:
a) Haver realitzat subministraments de característiques similars en els darrers tres (3) anys.
El requisit mínim serà que l’import anual acumulat en l’any de major execució sigui igual o superior
al 70% de l’anualitat mitjana del contracte.
b) Disposar de personal i equip professional suficient per a l’execució dels subministraments objecte del
contracte, que serà com a mínim de:
-

Un Enginyer tècnic.

-

Dos oficials primera.

En els casos de substitució per vacances, malaltia, formació, etc, les persones substituïdes hauran de disposar
d’aquest mateix perfil professional.
7. ASSEGURANCES DEL CONTRACTE
El contractista, a partir de la data d’inici del contracte i durant la vigència d’aquest així com durant les seves
pròrrogues, en el seu cas, està obligat a contractar una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers a
conseqüència de les seves actuacions en compliment d’aquest contracte d’una quantia mínima de 1.000.000,00 €
per sinistre i un sublímit per víctima de 330.000,00 €.
8. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I D’AVALUACIÓ DE LES OFERTES
Lot 1: Arrendament sense opció de compra de dos grups electrògens i elements auxiliars, així com el
subministrament de combustible per a generació d'energia elèctrica en baixa tensió per donar servei a les
casetes municipals durant la festa major del municipi de Viladecans, en dependència de l’Àrea d’Espai
Públic.

Plec de Prescripcions Tècniques Grups Electrògens Activitats al Carrer
Informe de necessitat- 2019

Pàgina 6 de 10

ÀREA D´ESPAI PÙBLIC / ÀREA DE SERVEIS A LA CIUTADANIA
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (Fins a 100 punts)

1) Millor Preu ofert pel licitador. (Fins a 100 punts).
Es puntuaran amb 0 punts aquelles ofertes que no millorin el pressupost de licitació. L’oferta que presenti el preu
més baix obtindrà la màxima puntuació. La resta d’ofertes seran valorades de forma proporcional de conformitat amb
la següent fórmula:
((Pressupost de licitació – oferta valorada) * 100)
(Pressupost de licitació – millor oferta)
Justificació de la fórmula seleccionada: La selecció de la fórmula, per a la valoració de les ofertes econòmiques
presentades, s’ha realitzat d’acord amb un sistema lineal que reuneix els criteris de proporcionalitat necessaris per a
classificar, a partir d’un càlcul senzill, lògic i coherent, les ofertes, amb el fi d’aconseguir la millor relació qualitat preu.
Ofertes anormalment baixes
S’estableix que aquelles ofertes que presentin una reducció superior al 15% del pressupost base de licitació es
considerarà que la mateixa resulta inviable per haver estat formulada en termes que la fan anormalment baixa. En
aquest cas, els licitadors hauran de presentar un estudi econòmic-financer específic justificatiu de l’oferta, sense
perjudici que la mesa de contractació sol·liciti informació addicional justificativa de la viabilitat de l’oferta, seguint el
procediment establert a l’article 149 de la LCSP.
Lot 2: Arrendament sense opció de compra de diferents grups electrògens i elements auxiliars, així com el
subministrament de combustible per a generació d'energia elèctrica en baixa tensió per donar servei a
diferents actes que es realitzaran al municipi de Viladecans, en dependència de l’ Àmbit de Serveis a la
Ciutadania.
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (Fins a 100 punts)
1) Millor Preu ofert pel licitador. (Fins a 100 punts).
Es puntuaran amb 0 punts aquelles ofertes que no millorin el pressupost de licitació. L’oferta que presenti el preu
més baix obtindrà la màxima puntuació. La resta d’ofertes seran valorades de forma proporcional de conformitat amb
la següent fórmula:
((Pressupost de licitació – oferta valorada) * 100)
(Pressupost de licitació – millor oferta)
Justificació de la fórmula seleccionada: La selecció de la fórmula, per a la valoració de les ofertes econòmiques
presentades, s’ha realitzat d’acord amb un sistema lineal que reuneix els criteris de proporcionalitat necessaris per a
classificar, a partir d’un càlcul senzill, lògic i coherent, les ofertes, amb el fi d’aconseguir la millor relació qualitat preu.
Ofertes anormalment baixes
S’estableix que aquelles ofertes que presentin una reducció superior al 15% del pressupost base de licitació es
considerarà que la mateixa resulta inviable per haver estat formulada en termes que la fan anormalment baixa. En
aquest cas, els licitadors hauran de presentar un estudi econòmic-financer específic justificatiu de l’oferta, sense
perjudici que la mesa de contractació sol·liciti informació addicional justificativa de la viabilitat de l’oferta, seguint el
procediment establert a l’article 149 de la LCSP.
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9. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
a) Protecció de les condicions salarials i condicions generals de convenis dels treballadors i treballadores
adscrites a l’execució del contracte
Qualsevol contractació o subcontractació dels subministraments, serveis o treballs objecte del contracte
haurà de respectar, com a mínim, i en tot moment, el nivell salarial i les condicions generals establertes en
el conveni col·lectiu sectorial corresponent a l'àmbit d'activitat del treballador o treballadora adscrit al servei,
sense perjudici que aquestes condicions puguin ésser millorades en el conveni col·lectiu d'empresa que
pugui resultar d'aplicació, o les condicions ad personam que corresponguin individualment als treballadors i
treballadores. No es podrà produir la inaplicació del conveni en virtut d'allò disposat als articles 82 i 41 de
L'Estatut dels Treballadors, excepte en els casos d'acord entre la representació dels treballadors i
treballadores i la representació de l'empresa.
a) Garantir la seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball.
b) Clàusula ètica:
Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:
1) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions
corresponents a les prestacions objecte del contracte.
2) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
3) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació pública o
durant l’execució dels contractes.
4) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o
falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta
(ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
5) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
6) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o
l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a
aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als
adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment
de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

10. PENALITATS ESPECÍFIQUES
No s’estableixen.
11. CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Atesa la disponibilitat de fons per atendre la despesa a càrrec de les següents aplicacions pressupostàries del
pressupost general de l’exercici de 2019 (Lot 1), i per als pressupostos generals dels exercicis de 2019 i 2020 (Lot
2), d’acord amb el següent detall:

Plec de Prescripcions Tècniques Grups Electrògens Activitats al Carrer
Informe de necessitat- 2019

Pàgina 8 de 10

ÀREA D´ESPAI PÙBLIC / ÀREA DE SERVEIS A LA CIUTADANIA

Lot 1: Arrendament sense opció de compra de dos grups electrògens i elements auxiliars, així com el
subministrament de combustible per a generació d'energia elèctrica en baixa tensió per donar servei a les
casetes municipals durant la festa major del municipi de Viladecans, en dependència de l’Àrea d’Espai
Públic.

Aplicació pressupostària (Lloguer de grups)
31023/16500/22100
(Subministrament elèctric enllumenat públic)

Import a imputar 2019

Aplicació pressupostària (Consum de combustible)
31023/16500/22100
(Subministrament elèctric enllumenat públic)

Import a imputar 2019

5.350,00 €

9.650,10 €

(*) L’Ajuntament no està obligat a esgotar l’import corresponent al subministrament de combustible.

Lot 2: Arrendament sense opció de compra de diferents grups electrògens i elements auxiliars, així com el
subministrament de combustible per a generació d'energia elèctrica en baixa tensió per donar servei a
diferents actes que es realitzaran al municipi de Viladecans, en dependència de l’ Àmbit de Serveis a la
Ciutadania.
Aplicació pressupostària

Import a imputar 2019

30102/33720/22699
(Creació cultural i participació Juvenil)

2.178,00 €

30102/33800/22609
(Festeigs)

7.078,50 €

Import a imputar 2020
1.694,00 €

(*) L’Ajuntament no està obligat a esgotar l’import total corresponent a l’arrendament dels diferents grups
electrògens i elements auxiliars previst per a cada acte Tipus.

En relació a l’autorització de la despesa corresponent a l’exercici de 2020, aquesta quedarà sotmesa a la condició
suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici
corresponent.

En base a tot el que s’ha exposat, INFORMEM favorablement i SOL·LICITEM:
UNIC.- INICIAR procediment de licitació per a la adjudicació de contracte administratiu de subministrament
consistent en l’arrendament sense opció de compra de grups electrògens i elements auxiliars, així com el
subministrament de combustible per a generació d'energia elèctrica en baixa tensió per donar servei als
actes que es realitzaran en el municipi de Viladecans, distribuït en dos lots diferenciats, per un període d’un any,
concretament pel termini comprés entre l’1 d’agost de 2019 i el 31 de juliol de 2020, prorrogable per períodes
anuals, sense que la vigència total del contracte incloses les pròrrogues pugui excedir de quatre anys, d’acord amb
el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, essent el pressupost base de
licitació per un any d’execució del contracte per un import total màxim de 25.950,60 € (inclòs l’IVA, despeses
generals i benefici industrial), d’acord amb el següent detall per lots:
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Import
SENSE IVA

IVA 21%

TOTAL
IVA INCLÒS

Lot 1: Arrendament de dos grups electrògens, elements
auxiliars i subministrament de combustible per donar servei a
les casetes municipals durant la festa major del municipi de
Viladecans.

12.396,78 €

2.603,32 €

15.000,10 €

Lot 2: Arrendament de diferents grups electrògens, elements
auxiliars i subministrament de combustible per donar servei a
diferents actes que es realitzaran al municipi de Viladecans.

9.050,00 €

1.900,50 €

10.950,50 €

TOTAL

21.446,78 €

4.503,82 €

25.950,60 €

El que s’informa a Viladecans, a la data de la signatura electrònica, salvant-ne el millor criteri.
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Firmado
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Romera |52205006C
Fecha: 2019.04.24
10:40:29 +02'00'

Rafael López Romera
Cap d’Unitat d’Enllumenat Públic
ÀREA D’ESPAI PÚBLIC
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José Antonio Molina Flores
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Elisabet Moreno Mateos
Dir. de Serveis d’Acció Comunitària
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