Ajuntament de Forallac

1.- Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Forallac
b) Número d’identificació: P1725000B
c) Domicili: Parc de l’U d’Octubre de 2017 Vulpellac CP: 17111
d) Adreça d'Internet del perfil del contractant: S’hi pot accedir des del web de la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de
Catalunya: https://contractaciopublica.gencat.cat/ - Perfil de Contractant o bé
des del web de l’Ajuntament de Forallac (enllaç directe a la Plataforma)
https://forallac.cat – Seu electrònica- Perfil del contractant – Contractació
Pública.
2.- Dades del contracte modificat:
a) Tipus de contracte: Contracte administratiu de serveis.
b) Descripció de l’objecte: Serveis de recollida i transport de residus municipals
i control, manteniment i neteja de la deixalleria al municipi de Forallac.
c) Divisió per lots: No
d) Durada: 4 anys
e) Data d’adjudicació: Acord de la Junta de Govern Local de data 29 de
novembre de 2016.
f) Data de publicació de l’anunci d’adjudicació en el perfil del contractant de
l’Ajuntament de Forallac: 7 de desembre de 2016.
g) Adjudicatari: Servitransfer, SL
h) Import d’adjudicació amb IVA : 746.871,48 €
i) Import d’adjudicació sense IVA: 678.974,08 €
j) Data de formalització: 23 de desembre de 2016
3.- Dades de la modificació:
a) Objecte de la modificació: modificació del sistema de recollida en el nucli de
Fonteta implantant el sistema porta a porta.
b) Data d’aprovació de la modificació: Acord de la Junta de Govern Local de
data 16 d’abril de 2019.
c) Acceptació de l’adjudicatari: Si
d) Ampliació de la garantia: Si
e) Vigència de la modificació: de l’1 de maig de 2019 al 31 de desembre de
2020, data en la qual finalitzarà el contracte de prestació del servei.
f) Import de la modificació: 40.611,42 € IVA inclòs (16.244,57 € any 2019 i
24.366,84 €, any 2020).
Forallac, document signat electrònicament.
L’alcalde
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