ÀREA DE SERVEIS GENERALS
EXP.: 38/2019/CSERV

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: SPIO/ASG/Contractació/2018/01(38/2019/CSERV).
d.-Adreça d’internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword
=viladecans&reqCode=viewDetail&idCap=5514905
2.- Dades del contracte modificat
a.-Tipus de contracte: Contracte administratiu de serveis, adjudicat mitjançant
procediment obert harmonitzat i tramitació ordinària.
b.-Descripció de l’objecte: Servei d’àpats a un punt fixe de distribució de la ciutat de
Viladecans i els serveis d’àpats a domicili individuals en el municipi de Viladecans.
c.-Divisió per lots i número de lots: Si.
Lot 1. Servei d’àpats individual, recollit pel mateix usuari/a al local c/ Jaume I s/n
cantonada Antonio Machado, durant tots els dies laborables de l’any.
Lot 2. Servei d’àpats individual a domicili, durant tots els dies laborables de l’any.
d.-Data d’adjudicació: Decret Alcalde-President 29 de juny de 2018.
e.-Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació: Perfil del
Contractant de l’Ajuntament de Viladecans 8 de març de 2018, al Diari Oficial de la
Unió Europea (DOUE) núm. 2018/S 048-106766, de data 9 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: 2 de juliol de 2018.
g.-Contractistes i import total: en base als preus unitaris per àpat que consten a les
ofertes presentades, i una despesa màxima pels dos anys d’execució del contracte per
import total de 266.833,60 € (l’IVA inclòs), que l’Ajuntament de Viladecans no s’obliga
a exhaurir en la seva totalitat, d’acord amb els següents detall per lots:
Preus
IVA (10%) Preus
Import
unitaris
unitaris (IVA despesa
(IVA exclòs)
inclòs)
màxima
(2
anys)
(10%
IVA
inclòs)
Lot 1:Servei d’àpat a recollir, a
favor
de
l’empresa
ROCA
GONZALEZ, SL.
4,85 € /àpat
Lot 2: Servei d’àpat a domicili, a
favor de l’empresa FUTUR JUST
EI, SL.
7,20 € /àpat
TOTAL

0,49 €

5,34 € /àpat

79.992,00 €

0,72 €

7,92 € /àpat

186.841,60 €
266.833,60 €

ÀREA DE SERVEIS GENERALS
EXP.: 38/2019/CSERV

El servei es finançarà a partir de les aportacions de les persones usuàries, mitjançant
el cobrament dels preus públics aprovats per l’Ajuntament, sense que existeixi
transferència de risc d’explotació del servei al contractista. Als preus públics els hi
seran d’aplicació les bonificacions corresponents, en funció de les circumstàncies
personals, familiars i socials de les persones usuàries del servei, i seran aquestes
bonificacions les que assumirà l’Ajuntament de Viladecans, per un import màxim pels
dos anys d’execució del contracte de 266.833,60 € (IVA inclòs), sense que
l’Ajuntament de Viladecans s’obligui a exhaurir en la seva totalitat.
El sistema de copagament obliga a les persones usuàries a abonar directament a
l’Ajuntament el tant per cent del preu del servei d’acord amb el preu públic d’aplicació i
d’acord amb el resultat del barem socioeconòmic i de la valoració del tècnic social.
h.-Vigència del contracte: de l’1 d’agost de 2018 al 31 de juliol de 2020.
i.-Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de formalització: Perfil del
contractant, de data 5 de setembre de 2018, al Diari Oficial de la Unió Europea
(DOUE) núm. 2018/S 182-413154, de data 21 de setembre de 2018 i al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona (BOP) en data 1 d’octubre de 2018.
3.- Dades de la modificació
a.-Data d’aprovació de la modificació: JGL 15 de maig de 2019.
b.-Objecte de la modificació, contractistes i import de la modificació: increment del
pressupost màxim anual autoritzat i disposat pel LOT 1 en 15.534,66 € (inclòs
l’IVA, despeses generals i benefici industrial) i pel LOT 2 en 51.217,58 € (inclòs
l’IVA, despeses generals i benefici industrial) per fer front a l’increment de la
demanda del servei, amb efectes de l’1 de juny de 2019 i fins el 31 de juliol de
2020, d’acord amb els següents detall per lots:

Lot
Lot 1:Servei d’àpat a recollir, a
favor
de
l’empresa
ROCA
GONZALEZ, SL.
Lot 2: Servei d’àpat a domicili, a
favor de l’empresa FUTUR JUST
EI, SL.
TOTAL

2019

2020

Total

4.500,00 €

11.034,66 €

15.534,66 €

28.411,20 €
32.911,20 €

22.806,38 €
33.841,04 €

51.217,58 €
66.752,24 €

Viladecans, a la data de la signatura electrònica
LA TINENTA D’ALCALDE DE L’ÀREA
DE SERVEIS GENERALS
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