Data: 23 de gener de 2020
Exp. Contractació: O-01/19-J
Assumpte:
Pròrroga
del
contracte
de
subministrament de vestuari per a la plantilla de
JARFELS, S.A. subscrit en data amb l’empresa
WATERFIRE, S.L.

RESOLUCIÓ GERÈNCIA

Fernando Costa Vilarrasa, amb DNI 46.138.265 N, en nom i representació i en la seva condició de Gerent de
la mercantil JARFELS, S.A. actuant per delegació de l'òrgan de contractació de la societat, segons acord
adoptat en data 5 de febrer de 2019.
Vist que, en sessió de data 5 de febrer de 2019, el Consell d’Administració de JARFELS, S.A. va aprovar
l’expedient de contractació O-01/19-J per a l’adjudicació del contracte de Subministrament de vestuari per a
la plantilla de JARFELS, S.A., per tramitació ordinària i mitjançant procediment obert i així mateix va facultar
al gerent de la societat per a la seva adjudicació.
Vist que, en data 15 de març de 2019, es va adjudicar el Lot 1 del contracte de subministrament de vestuari
per a la plantilla de JARFELS, S.A. a l’empresa WATERFIRE S.L., amb CIF B60163052, en virtut de resolució de
gerència de la mateixa data.
Vist que, en data 25 de març de 2019, es va formalitzar el contracte de subministrament del Lot 1 del
contracte de subministrament de vestuari per a la plantilla de JARFELS, S.A. amb l’empresa adjudicatària
WATERFIRE S.L.
Vist que, de conformitat amb la clàusula tercera del contracte, el termini de la prestació del
subministrament s’estableix per un període d’un any des del 26 de març de 2019 fins al 25 de març de 2020,
amb possibilitat d’acordar dues prorrogues d’un any cadascuna.
Vist l’informe emès, amb data 15 de gener de 2020, pel responsable del contracte en que proposa la
pròrroga del referit contracte.
Vist l’informe jurídic emès per la directora dels Serveis Jurídics, de data 23 de gener de 2020, en que informa
favorablement sobre l’esmentada pròrroga.
Atès que l’article 29 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic estableix que la pròrroga s’acordarà
per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a l’empresari, sempre que el seu preavís es produeixi amb
almenys dos mesos d’antelació a la finalització del termini de duració del contracte.

R E S O L C:
Primer.- PRORROGAR el contracte formalitzat en data 25 de març de 2019 amb l’empresa WATERFIRE S.L.
amb CIF núm. B60163052 per a la prestació del subministrament de vestuari del personal de JARFELS, S.A.
des del 26 de març de 2020 fins al 25 de març de 2021.
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Segon.- FIXAR el preu d'aquesta pròrroga en la quantitat de 11.175,57 euros, IVA exclòs.

Tercer.- NOTIFICAR a l'empresa WATERFIRE S.L., la pròrroga esmentada als efectes de preavís, de
conformitat amb el que disposa l’article 29.2 LCSP i PUBLICAR-la al perfil del contractant de JARFELS, S.A.

Quart.- COMUNICAR la pròrroga del contracte al Registre Públic de contractes de la Generalitat de
Catalunya, en el termini màxim d’un mes.

Castelldefels, 23 de gener de 2020.
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