ÀREA DE SERVEIS GENERALS
EXP.: 39/2019/CSERV

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: SPIO/ASG/Contractació/2016/28 (39/2019/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 prorrogat
a.-Tipus de contracte: Contracte administratiu de serveis, adjudicat mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària.
b.-Objecte: Servei consistent en el desenvolupament de diverses actuacions
concretades en els programes educatius de l’Ajuntament de Viladecans.
c.-Lots: Si, dos lots:
Lot I: Educació secundària obligatòria i no obligatòria.
Lot II: Formació complementària de l’àmbit educatiu.
d.-Data d’adjudicació: Junta de Govern Local de data 11 de juliol de 2016.
e.-Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació: al Perfil del
Contractant de l’Ajuntament de Viladecans i al Butlletí Oficial de la Província (BOP) en
data 29 d’abril de 2016.
f.-Data de publicació de l’anunci d’adjudicació en el perfil del contractant de
l’Ajuntament de Viladecans: 29 de juliol de 2016.
g.-Contractista: Serveis a les Persones Encís, SCCL
h.-Vigència del contracte: DOS ANYS, de l’1 de setembre de 2016 al 31 d’agost de
2018, prorrogable per períodes anuals, sense que la vigència total del contracte
incloses les pròrrogues pugui excedir de quatre anys.
i.-Import total anual d’adjudicació: pels dos anys d’execució del contracte de
182.610,17 € (exempt d’IVA segons l’article 20 de la Llei de l’IVA), d’acord amb el
següent detall per lots:
IMPORT
TOTAL (exempt d’IVA)
(2 anys)
Lot I: Educació secundària obligatòria i no
obligatòria
91.368,02 €
Lot II: Formació complementària de l’àmbit
educatiu
TOTAL

91.242,15 €
182.610,17 €

j.-Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de formalització: Perfil del
Contractant de l’Ajuntament de Viladecans, de data 28 de setembre de 2016 i al
Butlletí Oficial de la Província (BOP) en data 24 d’octubre de 2016.
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3.- Dades de la primera pròrroga
a.- Data d’aprovació de la pròrroga: JGL 4 de juliol de 2018.
b.- Objecte: serveis consistents en el desenvolupament de diverses actuacions
concretades en els programes educatius de l’Ajuntament de Viladecans.
c.- Lots: Si, dos
Lot I: Educació secundària obligatòria i no obligatòria.
Lot II: Formació complementària de l’àmbit educatiu.
d.-Contractista: Serveis a les Persones Encís, SCCL.
e.-Vigència de la pròrroga: entre l’1 de setembre de 2018 i el 31 d’agost de 2019.
f.- Import total anual: 91.305,08 € (exempt d’IVA segons l’article 20 de la Llei de l’IVA),
d’acord amb el següent detall:
IMPORT
TOTAL
(exempt d’IVA)
Lot I: Educació secundària obligatòria i no
obligatòria
45.684,01 €
Lot II: Formació complementària de l’àmbit
educatiu
TOTAL ANUAL

45.621,07 €
91.305,08 €

4.-Canvi denominació social: Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament
de Viladecans, adoptat en data 13 de març de 2019, es va aprovar el canvi de la
denominació social de l’empresa Serveis a les Persones Encis, SCCL, per la nova
denominació de Incoop, SCCL, amb efectes del dia 28 de novembre de 2018.
5.- Dades de la segona pròrroga
a.-Data d’aprovació de la segona pròrroga: JGL 15 de maig de 2019.
b.-Objecte: serveis consistents en el desenvolupament de diverses actuacions
concretades en els programes educatius de l’Ajuntament de Viladecans.
c.-Lots: Si, dos
Lot I: Educació secundària obligatòria i no obligatòria.
Lot II: Formació complementària de l’àmbit educatiu.
d.-Contractista: Incoop, SCCL.
e.-Vigència de la segona pròrroga: entre l’1 de setembre de 2019 i el 31 d’agost de
2020.
f.- Import total anual: 91.305,08 € (exempt d’IVA segons l’article 20 de la Llei de l’IVA),
d’acord amb el següent detall:
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IMPORT
TOTAL
(exempt d’IVA)
Lot I: Educació secundària obligatòria i no
obligatòria
45.684,01 €
Lot II: Formació complementària de l’àmbit
educatiu
TOTAL ANUAL

45.621,07 €
91.305,08 €

6.- Possibilitat de nova pròrroga: No.
7.-Inici tramitació nou expedient de contractació: Primer semestre 2020.
Viladecans, en la data de signatura electrònica
LA TINENTA D’ALCALDE DE L’ÀREA
DE SERVEIS GENERALS

Tinenta d'Alcalde en funcions de l'Àrea de Serveis
Generals
Ajuntament de Viladecans
ELENA ALARCÓN MÉNDEZ
06/06/2019 14:31:16

