BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A

INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE DE SERVEIS
RELATIUS A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA REURBANITZACIÓ DEL PASSEIG MARÍTIM DE LA MAR BELLA, AL
DISTRICTE DE SANT MARTI DE BARCELONA AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE
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 b a s e de licitació, el valor estimat i la
durada del contracte:
1.

OBJECTE DEL CONTRACTE: SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA REURBANITZACIÓ DEL PASSEIG MARÍTIM
DE LA MAR BELLA, AL DISTRICTE DE SANT MARTI DE BARCELONA

2.

DURADA ESTIMADA DEL CONTRACTE (relatiu al pressupost de licitació): 8,5 mesos

3.

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ: 337.428,03 € (sense IVA)
El pressupost base de licitació s’ha elaborat segons l’establert a l ’article 100 de la LCSP. Aquest pressupost s’ha calculat segons el mètode de
càlcul que s’explica a continuació segons costos de la prestació i s’ajusta a preus de mercat. Queden inclosos en aquests preus els costos
directes i indirectes i altres despeses eventuals incloses en l’objecte del contracte i que s’indiquen als contractes tipus adjunts al plec.
Honoraris de redacció del Projecte Executiu = A + B + C
A= ((H1 x 0,5) + (H2 x 0,375)) / 2
B= (PMR1 + PMR2) x 3 / 1000
C= (PMR1 + PMR2) x 2 / 1000

màxim 10.000 euros (sense IVA)

On:
‐ H1 = (Pb x Cb / 100) + (Pc x Cc / 100)
‐ H2 = (PMR1 + PMR2) X Ca x Cb
que tenen en compte els següents indicadors:
Fórmula H1:
‐ Pb i Pc corresponen al Pressupost d’Execució Material (PEM) previst en funció del tipus d’urbanització (Pb: Urbanització bàsica i Pc:
Urbanització complementària).
‐ Cb i Cc són els coeficients que venen definits pel Pressupost d’Execució Material en funció del tipus d’urbanització (Cb: Urbanització bàsica i
Cc: Urbanització complementària).
Fórmula H2:
‐ PMR1 i PMR2 corresponen al Pressupostos d’Execució Material Reduïts, que es determinen en funció del PEM previst de l’actuació.
‐ Ca i Cb són els coeficients que venen definits pel tipus de treballs a encarregar i obra considerats.

4.

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 974.265,71 €
El valor estimat del contracte s’ha elaborat segons l’establert a l’art. 101 de la LCSP. S'entén per valor estimat del contracte el valor de
l'import total, més els possibles modificacions, opcions, pròrrogues i pagament de primes sense incloure l'Impost del Valor Afegit, pagador
segons les estimacions realitzades.
Així mateix, el valor estimat del contracte inclou el valor estimat dels contractes de serveis que es podran adjudicar ulteriorment de
conformitat amb l’establert al plec.
El valor estimat del contracte que defineix els honoraris, s'ha calculat a partir de la expressió:
Honoraris de redacció del Projecte Executiu: calculats igual que a l’apartat anterior
Honoraris de l’Assistència Tècnica a la Direcció d’Obra = 0,7 x ((H 1 x 0,3) + (H2 x 0,375)) / 2
que tenen en compte les fórmules i indicadors esmentats a l’apartat anterior
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