Expedient núm.: 624/2020
Proposta del Servei de manteniment i conservació dels espais verds i arbrat públic de
les Masies de Voltregà
Procediment: Contractacions
Data d'iniciació: 15/07/2020
PROPOSTA DEL SERVEI
Antecedents
El proper 29 de setembre de 2020 finalitzarà el contracte de serveis de manteniment i
conservació dels espais verds i arbrat públic de les Masies de Voltregà adjudicat el 28 de
setembre de 2016 a la Fundació Privada Tac Osona.
Necessitat a satisfer
L’Ajuntament de Les Masies de Voltregà té la necessitat de tornar a licitar la contractació del
servei de manteniment i conservació dels espais verds i arbrat públic.
Atesa la gran quantitat d’espais verds municipals descrits en el Plec de prescripcions tècniques
és necessari mantenir-los en les condicions adequades i poder garantir la conservació i
manteniment preventius.
Així mateix, la licitació inclourà, dins el preu anual a percebre, la mà d’obra necessària per a la
realització de les feines, les eines, maquinària, materials i productes per a realitzar-los. S’inclou
el transport dels residus generats fins a un gestor de residus autoritzat.

L’Ajuntament no disposa dels Mitjans personals i materials per dur a terme l’objecte del
contracte, de manera que queda justificada la no conveniència de dur a terme l’ampliació
d’aquests Mitjans per cobrir les necessitats que tracta de satisfer el contracte i procedir a la
licitació del servei.
Característiques del contracte
Contracte de serveis de conservació i manteniment dels espais verds i arbrat públic de les
Masies de Voltregà.
Procediment: Obert
Classificació
71421000-5
77341000-2
77311000-3

Tramitació: Ordinària

CPV:
Accepta
No

renovació: Revisió de preus /
Accepta variants: No
fórmula: No

Impostos:
Pressupost base de licitació:
14.752,06.-€
70.247,94.-€ per anualitat.
anualitat.
Valor estimat
280.991,76.-€

Tipus de contracte: Serveis

del

contracte: Impostos:
59.008,26.-€

per Total: 85.000,00.-€ per anualitat.

Total: 340.000,02.-€

Data d'inici execució: Data fi execució: Durada execució: 3 Durada
30/09/2020
29/09/2023 + 1 any anys + 1 any pròrroga anys

màxima:

4
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S’inclou també el control de la totalitat d’espais i arbrat inclosos en el present plec, amb la
finalitat de detectar anomalies, desperfectes i possibles perills per a persones o béns. Aquest
control ha de permetre també detectar els arbres i arbusts que han acabat la seva vida útil a fi
de proposar actuacions de substitució i millora en els espais verds i arbrat públic.

prorroga (29/09/2024)
Garantia provisional: No

Garantia definitiva: Sí Garantia complementària: No

Subjecte a regulació harmonitzada:
Sí

Per la naturalesa de les prestacions es considera difícil que s’executi correctament el contracte,
des del punt de vista tècnic si es divideix en lots. Cal coordinar les diferents prestacions que es
preveu que s’executin i seria difícil la coordinació si s’executa per diferents contractistes.
Per tant, no hi ha lots, només anualitats.

Codi Validació: 9JTEJ6NC9W9XHDR5XDQWNSEKJ | Verificació: https://lesmasiesdevoltrega.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

