FE D’ERRATES
LICITACIO PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE LA PLANTA PRIMERA DE L’EDIFICI EL RENGLE (TCM6) PER AL SEU ÚS COM
A AULARI I ESPAIS PER A OFICINES I PER A L’ADEQUACIÓ DE DIFERENTS ESPAIS DEL TCM1.
EXP. NÚM 124/2018

1. Fe d’errates de
data 21/02/2019

2. Plec de clàusules
administratives
particulars

Es deixa sense efectes el document “Fe d’errates” de data 21 de febrer de 2019, així com els documents:



Esmena a Plec de prescripcions tècniques pags 180 a 263.pdf
Esmena Pressupost installacions.rar

2. On diu:

Ha de dir:

Pàgina 1

Pàgina 1

Pressupost base IVA no inclòs
Quota IVA (21%)
Pressupost base IVA inclòs
VEC

793.200,00
166.572,00
959.772,00
872.500

Pressupost base IVA no inclòs 781.234,93€
Quota IVA (21%)
164.059,34€
Pressupost base IVA inclòs 945.294,26€
VEC
859.358,42€

Pàgina 5

Pàgina 5

5. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit
5.1 El pressupost base de licitació és de 793.200 euros, IVA no inclòs.
5.2. El pressupost anterior es desglossa de la següent manera:

5. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit
5.1 El pressupost base de licitació és de 781.234,93 euros, IVA no inclòs.
5.2. El pressupost anterior es desglossa de la següent manera:

Despeses directes
Personal, materials, transport i mitjans auxiliars
Despeses indirectes
Despeses generals (13%) i benefici industrial (6%)
Pressupost base de licitació

642.492€
150.708€
793.200€

Despeses directes
Personal, materials, transport i mitjans auxiliars
Despeses indirectes
Despeses generals (13%) i benefici industrial (6%)
Pressupost base de licitació

656.499,94 €
124.734,99 €
781.234,93 €

El pressupost es determina en funció dels amidaments i valoracions que es
detallen en el plec de prescripcions tècniques.

El pressupost es determina en funció dels amidaments i valoracions que es
detallen en el plec de prescripcions tècniques.

5.3. Es garantirà crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses
derivades de la present contractació en els pressupostos que s’aprovin per a
l’exercici 2019.

5.3. Es garantirà crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades
de la present contractació en els pressupostos que s’aprovin per a l’exercici 2019.

5.4 El valor estimat d’aquest contracte és de 872.500 euros (IVA exclòs).
Aquest valor estimat de la contractació inclou:
a) L’import del pressupost base de la licitació (793.200€)
b) L’import de les possibles modificacions, que d’acord amb aquest plec
seran d’un màxim del 10% del valor inicial del contracte (79.300€).

3. Plec de
prescripcions
tècniques

4. Pressupostos
editables

5.4 El valor estimat d’aquest contracte és de 859.358,42 euros (IVA exclòs).
Aquest valor estimat de la contractació inclou:
a) L’import del pressupost base de la licitació (781.234,93€)
b) L’import de les possibles modificacions, que d’acord amb aquest plec
seran d’un màxim del 10% del valor inicial del contracte (78.123,49€).

Documents:

Queden substituïdes per:

Plec de prescripcions tècniques, pel que fa a les pàgines de la
180 a la 263

Esmena 2a a Plec de prescripcions tècniques pags 180 a 263 2702-2019
On ha estat modificada la informació referent al pressupost, en el subcapítol
1.1.5.5 INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES: en el total de l’apartat 1.1.5.5.5.1
Distribució d’aigües, on indica 33.629,20 €, ha de posar total apartat 1.1.5.5.1.2
Distribució d’aigües amb l’import de 30.410,07 €, la qual cosa comporta la
corresponent variació pressupostària del PEM d’instal·lacions, que passa a ser de
351.655,03€

Document:

Queda substituït pel document:

Pressupost installacions.rar

Esmena 2 a Pressupost installacions.xlsx

Data límit lliurament documentació:
Obertura sobres B:
Obertura sobres C:

16/03/19,
29/03/19,
10/04/19,

23:59h.
12:00h.
12:00h.

Mataró, 27 de febrer de 2019

