INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT
DEL CONTRACTE D’OBRES PER A LA INSTAL∙LACIÓ FOTOVOLTAICA PER
AUTOCONSUM DE 37 KW A L’ESCOLA NABÍ SITUAT AL CARRER DELS REIS CATÒLICS,
38 AL DISTRICTE DE SARRIÀ ‐ SANT GERVASI DE BARCELONA. Abast 14820
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: Obres per a la instal∙lació fotovoltaica per autoconsum de 37
kW a l’Escola Nabí situat al carrer dels Reis Catòlics, 38 al Districte de Sarrià ‐ Sant Gervasi
de Barcelona.
2. DURADA DEL CONTRACTE: La durada de les obres s’estima en 12 setmanes.
3. PRESSUPOST DE LICITACIÓ: El desglossament del pressupost base de licitació del present
contracte es troba en el present procediment de licitació:
D’acord amb allò descrit a la documentació abans esmentada, la determinació del
Pressupost Base de Licitació es desglossa en els següents conceptes:
• Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) = 122.563,29 €
• IVA (21% sobre PEC) = 25.738,29 €
• Total Pressupost Base de Licitació: 148.301,58 € IVA inclòs
Els preus unitaris que composen el pressupost global inclou els costos directes (ma d’obra,
materials, maquinària i despeses auxiliars de mà d’obra), despeses indirectes, despeses
generals i benefici industrial de partides d’obra) segons Banc BEDEC de l’Institut de
Tecnologia de la Construcció de Catalunya, ITEC.
El criteri del càlcul de costos no contempla el gènere, sinó únicament l’ofici i la categoria
professional.
4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: S’entén per valor estimat del contracte el valor
l’import total, sense incloure l’Impost del Valor Afegit, pagador segons les estimacions
realitzades.
El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb
l’article 101 de la LCSPS, el següent:
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Desglossament del valor estimat del contracte:
-

Pressupost base de licitació (sense IVA):
Possible pròrroga:
Possibles modificacions:
Possibles opcions eventuals:

Total valor estimat del contracte:

122.563,29 euros.
0,00 euros.
24.512,66 euros (20% s/PBL).
0,00 euros.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
147.075,95 euros.

Iñaki Doval Apaolaza
Director tècnic Departament de Sistemes Tecnològics i Serveis

Barcelona, a 12 de setembre de 2019
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