ÀREA DE SERVEIS GENERALS
EXP.: 26/2019/CSUBM

ANUNCI DE PRÒRROGA
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 ASG/Contractació/2017/47 (26/2019/CSUBM).
d.-Adreça d’internet del perfil del contractant: www.viladecans.cat (Seu Electrònica /
Perfil del Contractant).
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword
=viladecans&reqCode=viewDetail&idCap=5514905
2.- Dades del contracte prorrogat
a.-Tipus de contracte: Contracte administratiu de subministrament, adjudicat mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària.
b.-Descripció de l’objecte: Subministrament i instal·lació de mobiliari d’oficina de nova
adquisició per als casos de noves incorporacions de personal així com de mobiliari
d’oficina de reposició pels departaments de les diverses àrees de l’Ajuntament de
Viladecans, mitjançant el foment de la contractació de persones amb dificultats
particulars d’inserció al mercat laboral i la subcontractació amb Centres Especials de
Treball i/o Empreses d'Inserció.
c.-Divisió per lots i número de lots: Si.
-Lot 1: Mobiliari d’oficina: taules, bucs, armaris, prestatgeries i complements.
-Lot 2: Cadires per a llocs de treball i confident
d.-Data d’adjudicació: Junta de Govern Local de data 29 de novembre de 2017.
e.-Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació: Perfil del
Contractant de l’Ajuntament de Viladecans en data 22 de setembre de 2017 i al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona (BOP) en data 3 d’octubre de 2017.
f.-Data de publicació de l’anunci d’adjudicació en el perfil del contractant de
l’Ajuntament de Viladecans: 14 de desembre de 2017.
g.-Contractista: F. VIDAL, SA.
h.-import total de l’adjudicació: pels dos anys d’execució del contracte d’11.472,16 €
(inclòs l’IVA), en base als preus unitaris i quantitats que consten a l’oferta presentada
per l’adjudicatari, sense que l’Ajuntament de Viladecans s’obligui a exhaurir en la seva
totalitat, d’acord amb el següent detall per lots:
LOTS:

DESPESA
MÀXIMA
DOS
ANYS
(SENSE IVA)

IVA (21 %)

DESPESA
MÀXIMA
DOS
ANYS
(IVA INCLÒS) (*)

Lot 1: Mobiliari d’oficina: taules,
bucs,
armaris,
prestatgeries
i
complements.
Lot 2: Cadires per a llocs de treball i
confident.

5.130,25

1.077,35

6.207,60

4.350,88

913,68

5.264,56

TOTAL

9.481,12

1.991,04

11.472,16
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(*) Aquests imports són màxims i l’Ajuntament de Viladecans no s’obliga a exhaurir-los
en la seva totalitat, sino que la despesa anirà en funció de les necessitats de mobiliari
o elements a subministrar.
i.-Vigència del contracte: entre l’1 de desembre de 2017 i el 30 de novembre de
2019.
j.- Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de formalització: Perfil del
contractant de l’Ajuntament de Viladecans de data 10 de gener de 2018.
3.- Dades de la pròrroga
a.-Data d’aprovació de la pròrroga: JGL 18 de setembre de 2019.
b.-Objecte: Primer pròrroga dels lots 1 i 2 del contracte administratiu de
subministrament i instal·lació de mobiliari d’oficina pels departaments de les
diverses àrees i serveis de l’Ajuntament de Viladecans.
c.-Vigència de la pròrroga: entre l’1 de desembre de 2019 i el 30 de novembre de
2020.
d.-Contractista: F. VIDAL, SA.
e.-Import total màxim: 5.736,08 € (inclòs l’IVA), en base als preus unitaris i quantitats
que consten a l’oferta presentada per l’adjudicatari, sense que l’Ajuntament de
Viladecans s’obligui a exhaurir en la seva totalitat, d’acord amb el següent detall per
lots:
LOTS

DESPESA
MÀXIMA
(1 any)
(SENSE IVA)

IVA (21 %)

DESPESA MÀXIMA
(1 any)
(IVA INCLÒS) (*)

Lot 1: Mobiliari d’oficina: taules,
bucs,
armaris,
prestatgeries
i
complements.
Lot 2: Cadires per a llocs de treball i
confident.

2.565,13 €

538,67 €

3.103,80 €

2.175,44 €

456,84 €

2.632,28 €

TOTAL

4.740,57 €

995,51 €

5.736,08 €

(*) Aquests imports són màxims i l’Ajuntament de Viladecans no s’obliga a exhaurir-los
en la seva totalitat, sinó que la despesa anirà en funció de les necessitats de mobiliari
o elements a subministrar.
4.- Possibilitat de nova pròrroga: Si, un any més.
Viladecans, a la data de la signatura electrònica
LA TINENTA D’ALCALDE DE L’ÀREA
DE SERVEIS GENERALS
Elena Alarcón Méndez
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