ESTUDI DE COSTOS DE LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS DE
PROTECCIÓ INDIVIDUAL I ALTRES ARTICLES ENFRONT LA COVID’19 PER A
SERVEIS AMBIENTALS DEL VALLÈS ORIENTAL, SA
1. Antecedents
L’article 102.3 de la LCSP estableix que els òrgans de contractació han de tenir cura que el
preu sigui adequat per al compliment efectiu del contracte mitjançant l’estimació correcta del
seu import, tenint en compte el preu general de mercat, en el moment de fixar el pressupost
base de licitació.
2. Objecte de l’informe
L’objecte de l’informe és la justificació del pressupost base de licitació del contracte del
subministrament d’equips de protecció individual i altres articles enfront la COVID’19 per a
Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA, en endavant SAVO, SA.
3. Metodologia
La metodologia seguida per dur a terme l’estudi econòmic és la següent:
Per una banda, des de l’inici de la pandèmia, s’han hagut de fer compres d’aquesta tipologia
d’EPIS per fer front a la COVID-19, pel que des de SAVO, SA, es disposa de diferents preus de
mercat per a aquests béns.
D’altra banda, s’ha consultat el catàleg COVID-19 realitzat per l’ACM, on es disposa de
diferents preus de mercat per a aquesta tipologia de béns.
Les dades econòmiques del subministrament i els pressupostos base de licitació recopilats han
de permetre contrastar si el pressupost base de licitació escollit està fixat d’acord amb els
preus de mercat o no.
4. Estudi de costos
Per dur a terme l’estudi de costos s’han tingut en compte les dades següents:
a) Durada inicial del contracte (1 any)
b) Unitats previstes a subministrar en funció del consum dels darrers mesos
c) Dades econòmiques del cost del subministrament d’acord amb l’estudi de mercat
realitzat
d) Dades econòmiques d’acord amb el catàleg COVID-19 realitzat per l’ACM
Amb aquestes dades, s’estableixen els següents preus unitaris i el valor anual de la despesa:
Consum anual
previst
Guants de protecció de
nitril
Mascaretes FFP2
Mascareta higiènica
Gel hidroalcohòlic, inclosos
dispensadors
Dispensadors automàtics

Preu de licitació,
IVA exclòs

192.000

0,20 €/unitat

672

2,45 €/unitat

61.200

0,55 €/unitat

2.280

7,00 €/litre

5

65,00 €/unitat
TOTAL ANUAL

Import total, IVA
exclòs
38.400,00 €
1.646,40 €
33.660,00 €
15.960,00 €
325,00 €
89.991,40 €

Per tant, el pressupost base i el valor estimat del contracte són els següents:

PRESSUPOST BASE
Pressupost base durada inicial contracte (1 any), IVA exclòs

89.991,40 €

IVA (21%)

18.898,19 €

Pressupost base durada inicial contracte, IVA inclòs

108.889,59 €

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
Pressupost durada inicial contracte (1 any), IVA exclòs

89.991,40 €

Possibles modificacions

17.998,28 €

Possibles pròrrogues (fins a 2 de d’un any cadascuna)

179.982,80 €

Valor estimat del contracte, IVA exclòs

287.972,48 €

5. Conclusions
D’acord amb les dades exposades anteriorment, el pressupost base és el següent:
Pressupost base durada inicial contracte (1 any), IVA exclòs

89.991,40 €

IVA (21%)

18.898,19 €

Pressupost base durada inicial contracte, IVA inclòs

108.889,59 €

El valor estimat del contracte per a una durada d’un any i les possibles dues pròrrogues d’un
any de durada, és el següent:
Pressupost durada inicial contracte (1 any), IVA exclòs

89.991,40 €

Possibles modificacions

17.998,28 €

Possibles pròrrogues (fins a 2 de d’un any cadascuna)

179.982,80 €

Valor estimat del contracte, IVA exclòs

287.972,48 €

Finalment, s’estableixen el següents preus unitaris millorables a la baixa per a cadascun dels
articles:
Guants de protecció de nitril
Mascaretes FFP2
Mascareta higiènica
Gel hidroalcohòlic, inclosos dispensadors
Dispensadors automàtics

0,20 €/unitat
2,45 €/unitat
0,55 €/unitat
7,00 €/litre
65,00 €/unitat

Document signat electrònicament
La cap de l’oficina tècnica

Vistiplau del director de
Serveis de recollides

Vistiplau de la directora de
Serveis tècnics
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