BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A

INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE I
DIRECCIÓ DE LES OBRES DE LA NOVA SEU DE LA FACULTAT DE NÀUTICA DE BARCELONA I INCUBADORA PER AL FOMENT DE L’EMPRENEDORIA, AL
NODE FORMATIU I TECNOLÒGIC DE LA NÀUTICA, A LA NOVA BOCANA DEL PORT DE BARCELONA, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA,
AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE

De conformitat amb els articles 100, 101 i l’article 116.4, lletra d) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en
endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes d’indicar l’objecte, justificar el pressupost de licitació, el valor estimat i la durada del
contracte:
1.

OBJECTE DEL CONTRACTE: SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE LES OBRES DE LA NOVA SEU DE LA FACULTAT DE
NÀUTICA DE BARCELONA I INCUBADORA PER AL FOMENT DE L’EMPRENEDORIA, AL NODE FORMATIU I TECNOLÒGIC DE LA NÀUTICA,
A LA NOVA BOCANA DEL PORT DE BARCELONA, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ
PÚBLICA SOSTENIBLE

2.

DURADA ESTIMADA DEL CONTRACTE (relatiu al preu de licitació): 1,5 mesos

3.

PRESSUPOST DE LICITACIÓ: 151.235,50€
Els honoraris s'han calculat a partir d'una fórmula que té en compte els següents indicadors:
‐ La superfície construïda de l’àmbit d’actuació
‐ El rati de càlcul (€/m2) adequat per aquest tipus d’actuació
‐ El Pressupost d’Execució Material previst de l’actuació

4.

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: S'entén per valor estimat del contracte el valor de l'import total, sense incloure l'Impost del Valor
Afegit, pagador segons les estimacions realitzades.
El métode aplicat per a calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb l'article 101 de LCSP.
Desglossament del valor estimat del contracte:

151.235,50 €

Possibles
modificats
30.247,10 €

1,5 mesos

no aplica

no aplica

no aplica

‐ Possibles fases posteriors:
Projecte bàsic adaptat a CTP i annex de definició constructiva
(1)

1.373.141,95 €

273.628,39 €

50,5 mesos

292.659,61 €

58.531,92 €

4,5 mesos

Pla Especial Urbanístic

8.000,00 €

1.600,00 €

1,5 mesos

Projecte executiu, d'instal∙lacions, estudi de seguretat i salut,
documents de sostenibilitat i certificació energètica

539.054,20 €

107.810,84 €

6,0 mesos

Document de reconeixement del terreny i direcció de les obres

2.566,67 €

513,33 €

1,0 mesos

Actualització de preus (2)

5.000,00 €

‐

1,0 mesos

Direcció i liquidació d'obra, d'instal∙lacions i certificació
energètica (3)

508.567,96 €

101.713,59 €

durada obra

17.293,51 €

3.458,70 €

1,5 mesos
projecte
I durada del
muntatge

‐

303.875,49 €

‐

Import de licitació
Avantprojecte
‐ Possible pròrroga:

Projecte Mobiliari i Senyalètica, inclòs seguiment de producció
i muntatge
‐ Possibles modificacions:

Termini

40.000,00 €

‐

‐

Subtotals

1.564.377,45 €

303.875,49 €

‐

Valor Estimat del Contracte:

1.868.252,94 €

‐ Primes i/o premis:

Observacions treballs a realitzar:
(1) Desenvolupament del Projecte Bàsic amb definició constructiva: Consisteix en la realització d'unes feines complementaries

amb l'objectiu d'aconseguir la màxima definició de les solucions en el Projecte Bàsic com a definició prèvia del Projecte
Executiu, i així tenir un major contol del projecte, sobretot pel que fa al cost de l'obra.
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(2) Aquest contracte s’activarà en el moment que BIMSA consideri que els preus del projecte han pogut quedar desfasats.
(3) Els honoraris definits en aquest apartat, corresponen a l'import màxim establert per als treballs de Direcció, Certificació

Energètica i Liquidació de l'obra. Arribat el moment de contractar aquests treballs, BIMSA avaluarà i ajustarà, l'import
establert, en funció del termini de l’obra fixat en el Projecte Executiu amb un mínim de 30 mesos i un màxim de 36 mesos.
Aquests honoraris a contractar seran el resultat d’aplicar el cost mensual de 14.126,88 €(resultat de dividir l'import màxim
fixat al quadre pel termini màxim establert), pel termini fixat de la durada de les obres en el Projecte Executiu (mínim 30
mesos i màxim 36 mesos).

Observacions terminis:
Atesa la naturalesa del contracte, els terminis poden no ser consecutius. Això no implicarà cap cost ni despesa addicional per
BIMSA.El termini de durada del contracte començarà a comptar a partir de la data de formalització del contracte o la indicada
a l'Acta d'Inici de Serveis, en cas de ser posterior.
Els termini pel llIurament de la maqueta del projecte executiu és de 3 mesos indicats computen a efectes d'entregar la
maqueta del document corresponent a BIMSA sense incloure el termini necessaria per dur a terme les revisions per part dels
diferents tècnics municipals i de BIMSA implicats, l'auditoria i la tramitació tècnica i administrativa del projecte.

Barcelona, a data signatura

Rafa Mejías Sánchez
AT del Departament de Gestió de Projectes
BIMSA ‐ Ajuntament de Barcelona

Estrella Ordóñez Ordóñez
Directora Tècnica Adjunta de Gestió de Projectes
BIMSA ‐ Ajuntament de Barcelona

Ignasi de Moner i de Castellarnau
Director Tècnic del Departament de Gestió de Projectes
BIMSA ‐ Ajuntament de Barcelona
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