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ÀREA D’ESPAI PÚBLIC
EXP.: 57/2019/CSERV

Jacint Pla López, cap de la Unitat de Manteniment de jardineria, Antoni Sánchez-Fortún
Ripoll, cap del Departament de Gestió i manteniment de l’Espai públic i José Luis Durán
Parra, cap de la Unitat de Manteniment d’edificis municipals del Departament de Serveis
públics, de l’Àrea d’Espai Públic, emeten el següent

INFORME I MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE
INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI DE
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES ÀREES DE JOCS INFANTILS DE
VILADECANS
1. Antecedents i motivació de la necessitat
1.1 Atès que per acord de la Junta de Govern Local, adoptat el 29 de febrer de 2016, es va
adjudicar mitjançant procediment obert harmonitzat i tramitació ordinària, el contracte
administratiu de Serveis de conservació i manteniment de les àrees de jocs infantils de
Viladecans, pel període comprés entre l’1 d’abril de 2016 i el 31 de març de 2018, a favor de
l’empresa HPC Ibérica, S.A. (Ept.: AEP/ASG/Contractació/2015/60).
1.2 Atès que per acord de la Junta de Govern Local, adoptat el 24 de de gener de 2018, es
va aprovar la primera pròrroga del contracte pel termini comprès entre l’1 d’abril de 2018 i el
31 de març de 2019.
1.3 Atès que per acord de la Junta de Govern Local, adoptat el 19 de desembre de 2018, es
va aprovar la segona pròrroga i última del contracte pel termini comprès entre l’1 d’abril de
2019 i el 31 de març de 2020.
1.4 Atès que és necessari procedir al inici d’un nou expedient per a la contractació del Servei
de manteniment integral dels elements inclosos en les àrees de jocs infantils de Viladecans,
de conformitat amb allò establert en el Plec de prescripcions tècniques que s’adjunta al
present informe i que s’adeqüen a les normes UNE-EN-1176 i UNE-EN-1177.
1.5 Atesa la insuficiència i falta d’adequació dels mitjans personals i materials amb que
compta l’Ajuntament de Viladecans per cobrir les necessitats que es tracta de satisfer amb el
contracte, tota vegada que no es disposa de personal especialitzat per a realitzar les feines
descrites en el plec.
1.6. Atès el Plec de Prescripcions Tècniques, redactat pel departament de Gestió i
manteniment de l’Espai públic, que haurà de regir la present contractació, que s’adjunta al
present informe.
2. Objecte del contracte i justificació de la no divisió en lots
2.1 Atès que l’objecte del contracte és el servei de conservació i manteniment de les àrees
de jocs infantils del municipi relacionades al inventari, d’acord als àmbits d’actuació, els
treballs a realitzar i els nivells de qualitat corresponents de la prestació del servei de
conservació definits al Plec de Prescripcions Tècniques.
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2.2 Atès els codis CPV: 50850000-8 Serveis de reparació i manteniment de mobiliari
50870000-4 Serveis de reparació i manteniment d’equips de
terrenys de jocs
2.3 Atés l’article 5 del Decret Llei 3/2016 de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, referent a la “divisió del contracte en lots”, per la natura especialitzada
dels treballs a realitzar i per la simplificació i homogeneïtzació dels criteris d’actuació i dels
registres de les actuacions, i al tractar-se d’un contracte que pot realitzar qualsevol empresa
especialitzada independentment de la seva dimensió, es proposa no dividir en lots el
contracte.
3. Termini màxim d’execució, vigència del contracte
3.1 El termini de vigència del contracte s’estableix per un període de dos anys pel període
comprès entre l’1 d’abril de 2020 i el 31 de març de 2022.
3.2 El contracte es podrà prorrogar per un període de 2 anys més, 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 pels Serveis Tècnics
Municipals, amb una antelació de tres mesos anteriors a la finalització del període.
4. Valor estimat del contracte (VEC) i Pressupost base de licitació
4.1 Atès que en aquest nou contracte s’incorporen al inventari precedent 4 noves àrees de
joc infantil en espai públic (Parc de Neus Català, Plaça de les Panes, Parc de la Marina –
Olof Palme i Parc de Can Sucre (pistes esportives), excepte la segona totes de grans
dimensions) i que està prevista la construcció de 3 noves àrees al Parc de Can Guardiola
(jocs esportius, workout i 2 telefèrics), i que també s’han ampliat diverses àrees amb nous
elements (Av. Gavà, Hospital, Mas Ratés).
4.2 Atès que la valoració fixa dels treballs ordinaris a dur a terme (inspeccions i treballs de
manteniment), incloent la totalitat de la mà d’obra, transport i materials necessaris, sempre
que no es tracti de peces senceres d’import unitari superior als 95,04 euros IVA exclòs (115
euros iva inclòs), és de 100.900,00 € IVA exclòs (122.089,00 €, 21% IVA inclòs) per any
natural, d’acord amb el següent desglossament:
-Valoració fixa treballs en àrees infantils d’espai públic ................93.700,00 € (sense IVA)
-Valoració fixa treballs en àrees infantils de centres escolars..........7.200,00 € (sense IVA)
4.3 Atès que existeix una part variable en el que respecte a les àrees de joc infantil existents
en els espais públics, en que s’abonaran únicament aquelles peces o parts de joc que hagin
de ser substituïdes quan el seu estat ho faci imprescindible i el cost de les mateixes sigui
superior a 95,04 euros IVA exclòs (115,00 euros IVA inclòs). La valoració per aquest apartat
és de 11.500,00 € IVA exclòs (13.915,00 € 21% IVA inclòs) per any natural.
4.4 El Valor Estimat del Contracte és per un import total de 494.560,00 € (IVA exclòs)
desglossat en:
- Import del contracte (2 anys) (IVA exclòs)
- Import corresponent a les eventuals pròrrogues (IVA exclòs):

224.800,00 €
224.800,00 €

Document verificable a https://carpeta.viladecans.cat/sta/pages/utils/documentCheck.jsp , mitjançant el codi segur de verificació 12434324547344556714

ÀREA D’ESPAI PÚBLIC
EXP.: 57/2019/CSERV

- Import corresponent a l’eventual modificació del contracte
(10%) (IVA exclòs):

44.960,00 €

Les ampliacions del servei objecte del contracte vindran determinades per la incorporació de
noves àrees de joc a mantenir o per modificació dels estàndards de manteniment, i en
aquests casos el ’import corresponent a aquesta modificació no podrà superar el 10 % del
preu del contracte.
4.5 El Pressupost base de licitació, és per un import total màxim, pels dos anys d’execució
del contracte, de 272.008,00 € (inclosos el 21% d’IVA, el benefici industrial, les despeses
generals i les despeses de seguretat i salut) que l’Ajuntament de Viladecans no s’obliga a
exhaurir en la seva totalitat en quant al manteniment correctiu, d’acord amb el següent
detall:
Import sense IVA (1 any):
IVA 21% (1 any):

112.400,00 €
23.604,00 €

Total IVA inclòs ( 1 any):
Total IVA inclòs (2 anys):

136.004,00 €
272.008,00 €
Import anual
(IVA exclòs)

a) Costos directes1
Costos salarials (salari brut, despeses seguretat
social a càrrec de l’empresa)

Import
(2 anys)
(IVA exclòs)

70.553,78 €

141.107,56 €

- Desagregació per categoria professional:
Un operari (subrogable conveni jardineria)
Un ajudant a temps parcial (50%)
Un coordinador tècnic a temps parcial (10%)
Resta de personal de suport eventual i d’administració
- Vestuari, equipament de seguretat, eines, maquinària,
vehicles, despeses de transport, etc.

35.977,86 €
18.000,00 €
6.500,00 €
10.075,92 €

71.955,72 €
36.000,00 €
13.000,00 €
20.151,84 €

10.000,00 €

20.000,00 €

- Despeses de manteniment correctiu, incloses les
peces de valor inferior a 95,04 euros IVA exclòs, a càrrec
de l’empresa.

13.900,00 €

27.800,00 €

TOTAL COSTOS DIRECTES

94.453,78 €

188.907,56 €

Només Operari subrogable:
Codi i Conveni laboral sectorial d’aplicació: Resolución
de 25 de enero de 2018, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio
colectivo del sector de la jardinería. (codi de conveni
núm. 99002995011981).

(1) Són costos directes aquells que s’associen al producte o servei de forma clara, sense necessitat de cap tipus
de repartiment, com per exemple: matèries primeres, mà d’obra directa, etc.

b) Costos indirectes2
Despeses d’empresa d’altra naturalesa (despeses

12.279,00 €

24.558,00 €
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generals). (13%)
Benefici industrial (6%)
TOTAL COSTOS INDIRECTES

5.667,22 €

11.334,44 €

17.946,22 €

35.892,44 €

(2) Són costos indirectes aquells que no poden ser aplicats directament a un producte, servei o centre de cost,
com per exemple la mà d’obra indirecta, els costos de producció, els costos comercials, d’administració i
financers.

5. Termini de garantia
El termini de garantia s’estableix pel període de duració del contracte incloses pròrrogues si
escau, tot i que les garanties específiques de les reparacions i noves instal·lacions que es
realitzin durant el contracte seran de dos anys des de la realització de cada una de les
actuacions.
6. Solvència Tècnica o Professional.
Els criteris selectius mínims de solvència que han de complir els licitadors són els següents:
a)
Haver realitzat serveis o treballs de característiques similars en els darrers tres (3)
anys.
El requisit mínim serà que el import anual acumulat en l’any de major execució sigui
igual o superior al 80% de l’anualitat mitjana del contracte
b)

Acreditació d’estar en possessió dels Certificats del sistema de gestió de la qualitat
ISO 9001:2008 (o 2015) i del sistema de gestió ambiental ISO 14001:2004 (o 2015) en
Instal·lació i manteniment de jocs infantils.

c)

Acreditació de la solvència professional:
- Responsable del contracte per part de l’empresa: titulació mínima de grau universitari
o equivalent i experiència mínima de 5 anys (no subrogable).
- Coordinador tècnic: acreditació de coneixements específics en manteniment i
seguretat de jocs infantils i experiència mínima de 10 anys (no subrogable)..
- Operari: oficial d’oficis (jardineria) amb experiència mínima de 5 anys.(subrogable)
- Ajudant de suport 50% (no subrogable).
d)
Disposar de maquinària, material i equip tècnic suficients per a l’execució dels
treballs o prestacions.
7. Criteris d’adjudicació i d’avaluació de les ofertes
Els elements de valoració ponderats que es proposen per avaluar les ofertes presentades,
són els següents:
CRITERIS D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA (Fins a 55 punts)
a) Proposta econòmica amb un màxim de 30 punts.
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El Preu de referència (fix) del servei de inspecció, conservació i manteniment conductiu preventiu de les àrees de joc infantil de Viladecans és, pels dos anys de contracte, de
201.800,00 € (sense IVA). Sobre aquest preu, els licitadors formularan la seva baixa.
Les ofertes econòmiques es valoraran en base a la baixa econòmica oferta “B”, que
s’expressa en % i en valors positius, segons la següent definició:
B(%) = Oferta econòmica – preu de licitació
Preu de licitació

x 100

La formulació per avaluar la puntuació per l'oferta econòmica és la següent:
-

Si B (%) < Bmig.c
Punts =

-

(26 x Bmax – 30 x Bmig.c) x B (%)2 – (52 x Bmax– 56 x Bmig.c) x Bmig.c x B(%)
Bmig.c2 x (Bmig.c – Bmax)

Si Bmig.c < B (%) < Bmax
Punts =

Essent:

(4 x B (%) + 26 x Bmax– 30 x Bmig.c
Bmax - Bmig.c

- B (%) és el percentatge de baixa ofertat.
- Bmax és el percentatge de la Baixa màxima (oferta més barata).
- Bmig,c és el percentatge de el Valor Mitjà corregit del conjunt de les baixes.

La puntuació que s’obtindrà, també exposada al gràfic adjunt, s’avalua en funció de la Baixa
màxima (Bmax) acceptada i del valor mitjà “corregit” del conjunt de les baixes ofertades
(Bmig,c).

Es parla de valor mitjà de les ofertes corregit ja que, en funció del nombre de ofertes
presentades, es tindran en compte totes o s’eliminaran els extrems segons el següent criteri:
- No s’eliminarà cap oferta, si s’han presentat 6 o menys.
- S’eliminaran l’oferta més baixa i més alta del conjunt, si hi ha de 7 a 12 ofertes.
- S’eliminaran les dues més altes i les dues més baixes, si hi ha més de 12 ofertes.
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Quedaran excloses de la licitació les ofertes que superin el tipus de licitació de sortida i, per
tant, no es tindran en compte per als càlculs anteriors.
Justificació de la fórmula seleccionada
Corba emprada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona en la licitació dels seus Parcs
Metropolitans, que té en compte, al tractar-se d’un servei complex com el que es licita, les
ofertes equilibrades que s’apropen a la mitjana de tots els estudis. També s’ha utilitzat –amb
petites variacions del pendent del tram recte- en la contractació de manteniment de
Jardineria de l’Ajuntament de Viladecans, tant del contracte general com en el contracte amb
personal amb diversitat funcional.
La proporció és lineal si l’oferta és menor que la mitja de les baixes, i geomètrica si l’oferta
es més gran que aquesta. Tendeix a no valorar tant negativament com altres valoracions a
aquelles ofertes que s’apropen al que és el preu de mercat d’un servei determinat i, alhora,
les ofertes més econòmiques tenen necessàriament una major puntuació.
Compleix criteris de transparència, igualtat de tractament, presenta lògica i no és arbitraria.
És proporcional, presentant el ritme explicat en el punt anterior.
Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
Tindran la consideració d’anormals o desproporcionades, aquelles ofertes econòmiques que
representin una baixa que superi en 5 punts percentuals el valor mitjà corregit del conjunt de
les baixes ofertes, anteriorment descrit.
També s’estableix que aquelles ofertes que presentin una reducció superior al 10% del
pressupost de licitació no podrà ésser portada a terme per l’existència de valors anormals o
desproporcionats.
En ambdós casos, el licitador haurà 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, per a la seva acceptació o exclusió.
b) Dotació econòmica anual per correctiu i millores, en materials, accessoris, recanvis o
elements sencers del inventari objecte de la contracta, amb un màxim de 12.000 € anuals,
sense cost per l’Ajuntament, amb un màxim de 12 punts.
El licitador que ofereixi la major dotació econòmica (IVA inclòs), obtindrà la màxima
puntuació d’aquest apartat. Qui no ofereixi millores serà puntuat amb 0 punts. La resta de
proposicions seran valorades de manera proporcional.
L’Ajuntament podrà optar per l’execució de les millores o per la detracció del seu import
econòmic de la liquidació anual.
c) Nombre de certificacions de seguretat d’àrees existents per mitjà d’una empresa
certificadora autoritzada, a càrrec de licitador i sense cost per l’Ajuntament, a raó de 2 punts
per certificació, amb un màxim de 8 punts.
d) Nombre de substitucions dels rètols informatius (vinils amb antigrafit) de les àrees
existents, adaptant-los a la nova imatge gràfica de l’Ajuntament, a càrrec de licitador i sense
cost per l’Ajuntament, amb un màxim de 5 punts. El licitador que ofereixi el màxim nombre
de substitucions obtindrà la màxima puntuació d’aquest apartat. Qui no ofereixi millores serà
puntuat amb 0 punts. La resta de proposicions seran valorades de manera proporcional.
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CRITERIS AMB JUDICI DE VALOR (Fins a 45 punts) .
f) Estudi del projecte i propostes de millora respecte dels criteris establerts en
Plec, amb un màxim de 45 punts.

el

Es valorarà la presentació per part dels licitadors de millores en relació al plec de
prescripcions tècniques en els àmbits següents:
-

Dimensionat correcte del Servei amb equilibri lògic entre els mitjans humans i mitjans
materials. (fins a 15 punts).

-

Coherència i qualitat de l’oferta. Presentació clara i concreta de l’organització i
planificació dels serveis i de la sectorització i zonificació del municipi. (fins a 15 punts).

-

Millores proposades pels licitadors respecte a l’especificat en el plec de prescripcions
en relació a les propostes d’autocontrol de qualitat de l’empresa, sistemes d’informació i
comunicació i relacions empresa - ajuntament. (fins a 15 punts).
Les propostes condicionades a inversions municipals no seran objecte de valoració. La
puntuació de cada proposta d’aquest apartat estarà en funció del interès de l’Ajuntament
(màxima ponderació les presents en la llista annexa) i de la valoració econòmica de la
mateixa, que haurà d’acompanyar a cada proposta.
Relació de propostes de major interès per l’Ajuntament:
a)
Millores en la recepció i transmissió d’informació per a un correcte funcionament del
servei, basades en noves tecnologies. (fins a 10 Punts).
b)
Disminució del termini d’elaboració de l’actualització del Inventari digital de les
àrees de joc infantil, segons model i estructura municipal (fins a 3 punts).
c)
Altres propostes no incloses en els punts anteriors (fins a 2 punts).

Els criteris proposats responen a les necessitats del departament promotor i s'ajusten a lo
establert a l'article 145 de la Llei de Contractes del Sector Públic, en la mesura en que amb
la seva aplicació i plantejament, l'adjudicació resultant es produirà a favor de l'oferta que
presenti una millor relació qualitat-preu.
Així mateix, els criteris proposats compleixen els següents requisits:
a) Estan vinculats a l'objecte del contracte.
b) Han estat formulats de manera objectiva amb ple respecte als principis d'igualtat, no
discriminació, transparència i proporcionalitat, sense que confereixin a l'òrgan de
contractació una llibertat de decisió il·limitada.
c) Garanteixen la possibilitat de que les ofertes siguin avaluades en condicions de
competència efectiva sense perjudici de la seva comprovació efectiva.
8. Assegurances del contracte
L’adjudicatari està obligat a contractar una pòlissa d’assegurança que cobreixi el risc de la
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, amb un
sublímit per víctima de 330.000,00 €.
La pòlissa d’assegurança haurà d’incloure els riscos que siguin conseqüència de
responsabilitat civil en la qual s’especifiqui la cobertura per danys i perjudicis a tercers i a les
instal·lacions, d’acord amb la normativa legal aplicable. Hi restaran cobertes, especialment,
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els riscos indemnitzables de possibles accidents derivats de l’execució del servei, d’acord
amb la normativa legal aplicable.
9. Condicions especials d’execució
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de
l’empresa o les empreses són les que tot seguit s’indiquen:
9.1 Protecció de les condicions salarials i condicions generals de convenis dels treballadors i
treballadores adscrites a l’execució del contracte.
Qualsevol contractació o subcontractació de les obres 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 contracte, 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.
9.2 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 el 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.
Aquestes condicions es configuren com a obligacions essencials del contracte, i són
d’obligat compliment per part de les empreses adjudicatàries.
9.3 Claúsula social: contractació de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat
laboral.
Atesa la Instrucció per a la incorporació de criteris socials en la contractació pública de
l’Ajuntament de Viladecans, dins del marc de la millora de la contractació pública
responsable, aprovada per acord de la Junta de Govern Local en sessió realitzada en data
27 de juny de 2016.
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Atesa la pauta 20a de la Instrucció, que estableix que l’òrgan de contractació i els serveis
tècnics responsables de l’execució del contracte podran considerar que les característiques
del contracte no resulten adequades per incorporar totes o algunes de les clàusules sobre
criteris d’adjudicació o condicions d’execució, o que difereixin dels percentatges o
ponderacions que s’estableixen a la Instrucció per a la incorporació de criteris socials en la
contractació pública de l’Ajuntament de Viladecans.
Atès que la pauta 20a estableix també que en aquests casos l’òrgan de contractació haurà
de justificar-ho degudament en l’expedient, expressant quines condicions o criteris no poden
aplicar-se al supòsit concret i que l’informe tècnic justificatiu haurà de constar a l’expedient.
Atès que l’objecte del contracte són tasques exclusivament d’oficis, amb un grau
d’especialització imprescindible en seguretat dels jocs infantils, i el fet que la major part del
contracte el realitza un oficial subrogat amb el suport parcial d’un coordinador tècnic i un
ajudant i que es tracta d’un contracte l’execució del qual és assequible a petites i mitjanes
empreses que no tenen molt personal contractat, es proposa que no sigui d’obligat
compliment (condició especial d’execució), ni que s’estableixi com a criteri d’adjudicació, el
fet que l'empresa adjudicatària tingui l’obligació de contractar com a mínim un 5% de
treballadors sobre el total de la plantilla que executi el contracte (en còmput d’hores totals de
treball anuals), a persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral, que formin
part dels col·lectius descrits en la pauta 5a.
Pels mateixos motius es proposa que no sigui d’obligat compliment (condició especial
d’execució), ni que s’estableixi com a criteri d’adjudicació el fet que l'empresa adjudicatària
tingui l’obligació de subcontractar almenys un 5% del pressupost d'adjudicació amb Centres
Especials de Treball i/o amb Empreses d'Inserció.
11. Consignació pressupostària
Atès que la despesa anirà a càrrec de les partides corresponents en els àmbits d’Espai
Públic i equipaments segons el següent detall:
-

Partida Manteniment i millora jocs infantils (31012/17100/21001), import total anual
de 127.292,00 € 21% IVA inclòs.

-

Partida Conservació i reparació Col·legis (31021 32300 21200), import total anual de
6.515,70 € 21% IVA inclòs.

-

Partida Manteniment Escoles bressol (31021 32330 22799), import total anual de
1.754,60 € 21% IVA inclòs.

-

Partida Conservació i reparació d’Edificis (31021 93300 21200), import total anual de
441,70 € IVA inclòs.

Les reserves de crèdit pera cada un dels tres exercicis de durada del contracte seran les
següents:
Aplicació
pressupostària
31012 17100
21001
Manteniment i
millora jocs
infantils

Exercici 2020

Exercici 2021

Exercici 2022

95.469,00 €

127.292,00 €

31.823,00 €

A_FUT12019000077819

A_FUT12019000077822

A_FUT12019000077825
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31021 32300
21200
Conservació i
reparació
Col·legis
31021 32330
22799
Manteniment
Escoles bressol
31021 93300
21200
Conservació i
reparació
d’Edificis

4.886,78 €

6.515,70 €

1.628,92 €

A_FUT12019000077827

A_FUT12019000077829

A_FUT12019000077830

1.315,95 €

1.754,60 €

438,65 €

A_FUT12019000077833

A_FUT12019000077836

A_FUT12019000077838

331,28 €

441,70 €

110,42 €

A_FUT12019000077841

A_FUT12019000077842

A_FUT12019000077844

En base a tot el que s’ha exposat S’INFORMA FAVORABLEMENT I SE SOL·LICITA:
ÚNIC.INICIAR procediment de licitació per a la contractació del SERVEI DE
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES ÀREES DE JOCS INFANTILS DE
VILADECANS, per un període de dos anys prorrogables dos anys més per períodes anuals,
sense que la vigència total del contracte, incloses les pròrrogues pugui excedir de quatre
anys, i un pressupost màxim de licitació pels dos anys d’execució del contracte de
272.008,00 € (inclosos el 21% d’’IVA, el benefici industrial i les despeses generals), d’acord
amb el següent detall anual:
Import anual
sense IVA
Part fixa: Servei d’inspeccions i
treballs de manteniment de les àrees
de jocs infantils (incloent la totalitat de la

IVA
(21 %)

Total anual
(IVA inclòs)

93.700,00 €

19.677,00 €

113.377,00 €

7.200,00 €

1.512,00 €

8.712,00 €

11.500,00 €

2.415,00 €

13.915,00 €

112.400,00 €

23.604,00 €

136.004,00 €

mà d’obra, transport i materials necessaris,
sempre que no es tracti de peces senceres
d’import unitari superior als 95,04 euros (IVA
exclòs)).

Part fixa: Servei d’inspeccions i
treballs de manteniment de les àrees
de jocs infantils de les Escoles i
Escoles Bressol de Viladecans
(incloent la totalitat de la mà d’obra, transport i
materials necessaris, sempre que no es tracti de
peces senceres d’import unitari superior als
95,04 euros (IVA exclòs)).

Part variable a l’àmbit d’espai públic
(peces o parts de joc que hagin de ser
substituïdes quan el seu estat ho faci
imprescindible i el cost de les mateixes sigui
superior a 95,04 euros (IVA exclòs)).
L’ajuntament no s’obliga a exhaurir aquesta part
del pressupost.

TOTAL

El que s’informa a Viladecans, a la data de la signatura electrònica, salvant-ne el millor
criteri.
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