CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL
D’OBRES, MUNTATGE I JARDINERIA DEL CIRCUIT DE
BARCELONA-CATALUNYA

ANUNCI DE LICITACIÓ
SERVEIS
EXPEDIENT CCSL 2021-10-22
1. Objecte
Descripció: És la contractació dels serveis de manteniment integral d’obres, muntatge i
jardineria del Circuit de Barcelona-Catalunya
Lots: si
•

LOT1 – MÀ D’OBRA PER A REPARACIONS I FEINA DE PALETERIA

•

LOT2 – OPERARIS DE MANTENIMENT

•

LOT3 – TREBALLS DE JARDINERIA

Les empreses interessades hauran de presentar la seva millor oferta per a la totalitat dels Lots.
Codi CPV: 98390000 Altres serveis
2. Dades econòmiques
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: 194.439,00€. El desglossament del pressupost consta al Plec de
prescripcions tècniques.
Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul: 324.065€. Aquest import el
termini de vigència del contracte i les pròrrogues previstes de dos (2) anys.
Pressupost base de licitació: 235.271,19€, IVA inclòs.
LOT2 – OPERARIS DE MANTENIMENT
Determinació del preu: 538.518,00€. 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 i les pròrrogues previstes de dos (2) anys.
Pressupost base de licitació: 651.606,78€, 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 i les pròrrogues previstes de dos (2) anys.
Pressupost base de licitació: 35.446,95€, IVA inclòs.
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Termini de durada del contracte
Termini de durada: La vigència del contracte s’iniciarà l’endemà de la seva formalització per a
un temps de tres (3) anys.
Possibilitat de pròrroga i terminis: Si dos (2) anys (1+1)
3. Variants
No procedeix, atenent a la naturalesa del contracte
4. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Forma de tramitació: ordinària
Procediment d’adjudicació: mitjançant procediment obert harmonitzat
Termini de recepció d’ofertes:
Data: 29 de novembre de 2021
Hora: 12:00h
Lloc: Sobre Digital
5. Idiomes en que es poden presentar les ofertes o les sol·licituds de participació
Qualsevol de les llengües oficials de Catalunya
6. Condicions per a l’obertura de les pliques
Obertura no pública sobre (1)
Data: 30 de novembre de 2021
Hora: 10:30h
Lloc: Sobre digital
Obertura pública sobre (2) proposta econòmica
La data d’obertura es comunicarà a les empreses interessades mitjançant l’enviament d’una
convocatòria en el correu electrònic que hagin informat a efectes de notificacions.
7. Solvència i classificació empresarial
Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional: Els
especificats en la clàusula 12 del plec de clàusules econòmiques i administratives.
Classificació empresarial: No s’escau
Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte: sí, d’acord amb el que
s’estableix en el Plec de prescripcions tècniques.
Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de gestió
mediambiental: Si, d’acord amb el que s’estableix al Plec de prescripcions tècniques.
8. Altra documentació a presentar pels licitadors o adjudicataris
No s’escau
9. Garantia provisional
No s’exigeix
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10. Garantia definitiva
5% del VEC (Valor estimat del contracte)
11. Condicions especials d’execució
Les especificades en l’apartat 23 del Plec de clàusules econòmiques i administratives
12. Modificació del contracte prevista
No es contempla
13. Cessió del contracte
No es contempla
14. Subcontractació
L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial o puntual de la
prestació objecte d’aquest contracte, aspecte sobre el que caldrà informar a l’Òrgan de
contractació
15. Revisió de preus
No es contempla
16. Recepció i termini de garantia
Atenent a la naturalesa del contracte no s’estableix un termini de garantia
17. Import màxim de les despeses de publicitat que ha d’abonar l’empresa o les
empreses adjudicatàries
No es contempla.

