ÀREA DE SERVEIS GENERALS
EXP.: 1/2019/COBR

ANUNCI DE MODIFICACIÓ
DE CONTRACTE ADMINISTRATIU
1.- Entitat adjudicadora

a.-Organisme: Ajuntament de Viladecans
b.-Dependència que tramita l’expedient: Àrea de Serveis Generals/ Departament de Compra Pública.
c.-Número d’expedient: AEP/ASG/Contractació/2018/08 (1/2019/COBR)
2.- Dades del contracte modificat
a.-Tipus de contracte: contracte administratiu d’obres, adjudicat mitjançant procediment obert i
tramitació ordinària.
b.- Objecte: Execució de les obres de reparació d’asfalt i zones de vianants del municipi de
Viladecans.
c.- Lots: Si.
Lot 1

Lot 2

Reparacions Zones de vianants:
Actuació 1. Carrer de Jaume Abril tam entre
Pl/ de la Vila i C/ del Dr Reig.
Actuació 2. C/ del Sol tram entre c/ de Jaume
Abril i C7 Joan Balletbó
Actuació 3. C/ de Sant Joan entre c/del Sol i
Rambla Modolell.
Actuació 4. C/ d’Àngel Guimerà tram entre c/
de Sant Joan i Pl/ de la Vila.
Actuació 5 C/de la Farina
Asfalt en carrers en trànsit:
Actuació 6. C/ de l’antiga Riera
Actuació 7. Carretera de la Vila
Actuació 8. C/ Ricard Serrajòrdia tram entre
c/ Pere Massallach i c/ l’11 de setembre.
Actuació 9. Cruïlla c/Girona carrer Dr Reig.

Obres de reparacions zona de vianants
segons es descriu al plec de condicions
tècniques.

Obres d’asfalt en carrers amb trànsit segons
es descriu al plec de condicions tècniques.

d.- Data d’adjudicació: Decret de l’Alcalde-President de data 6 de juliol de 2018.
e.-Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació: Perfil del Contractant de
l’Ajuntament de Viladecans en data 8 de març de 2018 i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOP) en data 16 de març de 2018.
f.- Data de publicació de l’anunci d’adjudicació en el perfil del contractant de l’Ajuntament de
Viladecans: 23 de juliol de 2018.
g.- Contractistes i import total de l’adjudicació: 699.857,45 € (inclòs l'IVA), d'acord amb el següent
detall per lots:
Lot

Percentatg
e de baixa

Import màxim
(sense IVA)

IVA (21%)

Total
(IVA inclòs)

Lot 1. Zona de vianants
Actuació 1. Zones de vianants.
Carrer de Jaume Abril tam
entre Pl/ de la Vila i C/ del Dr
Reig.
Actuació 2. C/ del Sol tram
entre c/ de Jaume Abril i C7

40,19%

353.460,00 €

74.226,6 €

427.686,6 €
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Joan Balletbó
Actuació 3. C/ de Sant Joan
entre c/del Sol i Rambla
Modolell.
Actuació 4. C/ d’Àngel
Guimerà tram entre c/ de Sant
Joan i Pl/ de la Vila.
Actuació 5 C/de la Farina
A favor de l'empresa
ARTIFEX
INFRAESTRUCTURAS, SL.
Lot 2. Asfalt de carrers amb
transit.
Actuació 6. C/ de l’antiga Riera
Actuació 7. Carretera de la
Vila
Actuació 8. C/ Ricard
Serrajòrdia tram entre c/
Pere Massallach i c/ l’11 de
setembre.
Actuació 9. Cruilla c/Girona
carrer Dr Reig
A favor de l'empresa
ASFALTOS BARCINO, SL.
TOTAL

28,08%

224.934,59 €

47.236,26 €

272.170,85 €

578.394,59 €

121.462,86 €

699.857,45 €

h.- Termini d’execució: 2 mesos, que s’iniciaran a partir de l’acta del replanteig.
i.- Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de formalització: Perfil del contractant de
l’Ajuntament de Viladecans, de data 31 de juliol de 2018 i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOP) en data 21 d’agost de 2018.
3.- Dades modificació lot 2:
a.-Data d’aprovació de la modificació: JGL 30 de gener de 2019.
b.-Objecte de la modificació:

- APROVAR la modificació del lot 2 del contracte administratiu d’execució de les obres
de reparacions d'asfalt i zones de vianants del Municipi de Viladecans adjudicat a favor
de l’empresa ASFALTOS BARCINO, SL, consistent en la reparació de l’asfalt a un tram
del carrer Jaume Balmes, com a continuació de la reparació efectuada a la carretera
de la Vila, ampliació valorada en un import total de 27.214,76 € (IVA inclòs), a càrrec de
la partida pressupostària 31011 15300 61900 (IFS ARRANJAMENT CARRERS) del
pressupost general de l'exercici de 2018 (D-37999), d’acord amb el següent detall:
-

Import sense IVA: 22.491,54 €
IVA (21%):
4.723,22 €
-SEGON.- APROVAR un increment del preu del lot 2 d’un 10%.
Viladecans, en la data de signatura electrònica
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Tinenta d'Alcalde de l'Àrea de Serveis Generals
Ajuntament de Viladecans
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