ÀREA DE SERVEIS GENERALS
EXP.: 44/2022/CSERV

ANUNCI D’INFORMACIÓ PRÈVIA
1.- Poder adjudicador
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Nom: Ajuntament de Viladecans.
Número d’identificació (CIF): P-0830200B
Direcció: c/ Jaume Abril, núm. 2, CP-08840 Viladecans (Barcelona)
Codi NUTS: ES511
Telèfon: 936 351 800
Fax: 936 37 41 40.
Adreça d’Internet de l’entitat: www.viladecans.cat
Perfil del contractant: accessible des de www.viladecans.cat (Seu Electrònica / Perfil
del Contractant) o directament des de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
de la Generalitat de Catalunya
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Viladecans)
i) Tipus de poder adjudicador: Administració Local.
j) Principal activitat del poder adjudicador: serveis públics generals
k) Central de compres o qualsevol altra forma de contractació conjunta: No.
l) Dependència que tramita l’expedient:
i. Àrea de Serveis Generals (Departament de Compra Pública).
ii. Direcció: C/ de les Sitges, núm. 6 2a. planta.
iii. Adreça electrònica: contractacio@viladecans.cat
iv. Telèfons: 936 351 800 (centraleta) i +34 672 111 023 +34 672 111 026 +34 672
111 012
2.- Núm. d’expedient: AEP/ASG/Contractació/2022/84 - 44/2022/CSERV

3. Objecte del contracte
a) Tipus: Contracte administratiu de serveis.
b) Descripció: Serveis de neteja i conservació de part dels parcs i jardins així com de la
jardineria lligada als recintes d’equipaments públics de Viladecans amb personal amb
diversitat funcional (contracte reservat).
c) Divisió per lots i núm.: No
d) Valor estimat del contracte (orientatiu): 2.397.667,75 € (IVA exclòs) segons el següent detall:
Import del
Import corresponent a les
Import corresponent a
contracte (2 anys) eventuals pròrrogues del
l’eventual modificació del
(IVA exclòs)
contracte (1+1 anys) (IVA exclòs) contracte (20%) (IVA exclòs):
1.089.848,98 €

1.089.848,98 €

217.969,80 €

Total VEC

2.397.667,75 €

e) Pressupost base de licitació (orientatiu): 1.259.974,40 € (IVA inclòs) segons el següent detall:
Import del contracte (2 anys) (IVA
exclòs)
1.089.848,98 €

f) Lloc d’execució: Viladecans 08840.

IVA (neteja 10% i
conservació 21%)
170.125,43 €

Import total (IVA inclòs)
1.259.974,40 €
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g) Termini d’execució: 2 anys, de l’1 de juny de 2023 al 31 de maig de 2025
h) Admissió de pròrroga: Si, períodes anuals fins a 2 anys més.
i) CPV: 77311000-3 (serveis de manteniment de jardins i parcs).
j) Codi NUTS: ES511
4. Tramitació i procediment
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert reservat. En aplicació de la disposició addicional quarta de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el present contracte es qualifica com a
reservat, quedant reservada la participació en aquest procediment de licitació a Centres
Especials de Treball d’iniciativa social i a empreses d’inserció.
5. Data estimada de publicació de l’anunci de licitació del contracte: Desembre 2022- Gener
2023.
6.- Data d’enviament de l’anunci al “Diari Oficial de la Unió Europea”: entre el 15 i 16 de
novembre de 2022.
7.- APC aplicable al contracte: Si

Viladecans, en la data de signatura electrònica

Tinenta d'alcalde de Compra Pública
Ajuntament de Viladecans
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