ÀREA DE SERVEIS GENERALS
EXP.: 4/2021/C00021

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) Tipus de poder adjudicador: Administració Local.
c) Principal activitat desenvolupada: serveis públics generals.
d) Dependència que tramita l’expedient: Àrea de Serveis Generals/ Departament de
Compra Pública.
e) Número d’expedient: SPIO/ASG/Contractació/2021/32 (4/2021/C00021).
f) Obtenció de documentació i informació:
http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Viladecans
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:
http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Viladecans
2. Objecte del contracte
a) Tipus: Contracte administratiu de concessió de serveis.
b) Descripció: gestió indirecta, en règim de concessió de serveis, del servei públic
d’atenció domiciliària en el municipi de Viladecans.
c) Divisió per lots i núm.:
Lot 1: Servei de cura de la persona i cura de la llar.
Lot 2: Servei de neteja de la llar i neteja de fons.
d) Valor estimat del contracte (orientatiu): 9.748.701,51 € (exclòs l’IVA).
e) Pressupost base de licitació (orientatiu): el pressupost de la licitació és en base a preus
unitaris per hora del servei, fins a un import màxim anual de 1.536.512,20 € (IVA i resta
d’impostos inclosos), el que fa un total pels dos anys d’execució del contracte de
3.723.606,67 € (IVA i resta d’impostos inclosos), sense que l’Ajuntament de
Viladecans s’obligui a exhaurir en la seva totalitat.
f) Lloc d’execució: Viladecans 08840.
g) Termini d’execució: dos anys.
h) Admissió de pròrroga: Si, períodes anuals fins a 2 anys més.
i) CPV: Lots 1 i 2:
85311100-3 Serveis de benestar social proporcionats a la gent gran.
85311200-4 Serveis de benestar social proporcionats a minusvàlids.
85311300-5 Serveis de benestar social proporcionats a nens i joves.
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j) Codi NUTS: ES511
k) Condicions de participació:
Podran concórrer a aquest procediment les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres que reuneixin les condicions següents:
- Que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu
l’article 65 de la LCSP.
- Que no es trobin incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar
recollides en l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels
mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP.
- Que acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
- Que els empresaris tinguin l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui
exigible per dur a terme la prestació que constitueixi l’objecte del contracte; i
Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les
finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus
estatuts o de les seves regles fundacionals.
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de
contractar han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el
moment de perfecció del contracte.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert harmonitzat.
4. Data estimada de publicació de l’anunci de licitació del contracte: juliol de 2021.
5. Data d’enviament de l’anunci al “Diari Oficial de la Unió Europea”: 4 de juny de
2021.
6. APC aplicable al contracte: Si
Viladecans, en la data de signatura electrònica

