ÀREA DE SERVEIS GENERALS
EXP.: 64/2020/CSERV

ANUNCI D’INFORMACIÓ PRÈVIA
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Viladecans. c/ Jaume Abril, núm. 2, CP-08840 Viladecans
(Barcelona), Tel: 936 351 800, Fax: 936 37 41 40.
b) Dependència que tramita l’expedient: Àrea de Serveis Generals/ Departament de Compra
Pública
c) Obtenció de documentació i informació:
1.- Dependència: Àrea de Serveis Generals (departament de Compra Pública).
2.- Domicili: C/ de les Sitges, núm. 6.
3.- Localitat i codi postal: Viladecans.08840.
4.- Telèfon: 936 351 800 (Ext. 8059, 8075, 8049, 8055 i 8057).
5.- Fax: 936 374 140
6.- Correu electrònic: contractacio@viladecans.cat
7.- Adreça d’Internet del perfil del contractant: www.viladecans.cat (Seu Electrònica / Perfil del
Contractant).
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=viladecans
&reqCode=viewDetail&idCap=5514905
8.- Núm. d’expedient: AEP/ASG/Contractació/2020/36 - 64/2020/CSERV
2. Objecte del contracte
a) Tipus: Contracte administratiu mixt de serveis.
b) Descripció: serveis de gestió de l'enllumenat públic de la ciutat de Viladecans, que preveu la millora de
l’eficiència i estalvi energètic, tot assegurant el correcte funcionament de les instal·lacions d’enllumenat
públic, semàfors i enllumenats de les festes de Nadal i Reis, mantenint el nivell de servei pel que van ser
projectades les instal·lacions, prevenint possibles avaries i realitzant les reparacions, reposicions,
reemplaçaments, subministraments, millores, modificacions, i qualsevol altre actuació necessària per a
un correcte funcionament de les instal·lacions. Addicionalment és objecte del servei la conservació i
manteniment del aparells elevadors i plataformes del edificis municipals, per tal de garantir el seu
correcte funcionament.
c) Divisió per lots i núm.: No.
d) Valor estimat del contracte (orientatiu): 3.272.727 (exclòs l’IVA).
- Import del contracte manteniment 2 anys (IVA exclòs) ........

991.736 €

- Import del contracte inversions inicials (IVA exclòs)

247.934 €

...........

- Estimació valor màxim pròrroga (3 anys) (IVA exclòs) .........

1.487.603 €

- Import eventual modificació del contracte (20 %) (IVA exclòs): . 545.455 €
e) Pressupost base de licitació (orientatiu): 1.500.000 € (inclòs l’IVA, el benefici industrial i les
despeses generals).
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Import
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1.239.669

IMPORT
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inclòs)
(2 anys)

260.331

1.500.000

f) Lloc d’execució: Viladecans 08840.
g) Termini d’execució: 2 anys.
h) Admissió de pròrroga: Si, períodes anuals fins a 3 anys.
i) CPV:
- 71314300-5 (Serveis de consultoria en rendiment energètic).
- 50232000-0 (Serveis de manteniment d’instal·lacions d’enllumenat públic i semàfors).
- 50750000-7 (Serveis de manteniment d’ascensors).
- 45316212-4 (Instal·lació de semàfors).
- 34991000-0 (Llums per a il·luminació exterior).
- 45310000-3 (Obres d’instal·lacions elèctriques).
- 45200000-9 (Obres d’enginyeria civil).
Codi NUTS: ES511
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert harmonitzat.
4. Data estimada de publicació de l’anunci de licitació del contracte: desembre de 2020.
5. Data d’enviament de l’anunci al “Diari Oficial de la Unió Europea”: 16 de novembre de
2020.
6. APC aplicable al contracte: Si
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