ÀREA DE SERVEIS GENERALS
EXP.: 58/2019/CSERV

ANUNCI DE PRÒRROGA
DE CONTRACTE ADMINISTRATIU
1.- Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Viladecans. c/ Jaume Abril, núm. 2, CP-08840 Viladecans
(Barcelona), Tel: 936 351 800, Fax: 936 37 41 40.
b)Dependència que tramita l’expedient:
1.- Dependència: Àrea de Serveis Generals (departament de Compra Pública).
2.- Domicili: C/ de les Sitges, núm. 6.
3.- Localitat i codi postal: Viladecans.08840.
4.- Telèfon: 936 351 800 (Ext. 8059, 8075, 8049, 8055 i 8057).
5.- Fax: 936 374 140
6.- Correu electrònic: contractacio@viladecans.cat
7.-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=viladec
ans&reqCode=viewDetail&idCap=5514905
c) Número d’expedient: AEP/AEGI/CGSP/01/2010 – (58/2019/CSERV)
2.- Dades del contracte prorrogat
a.-Tipus de contracte: contracte administratiu de serveis (contracte complementari).
b.-Objecte: serveis de neteja viària de l’entorn corresponent al Parc de Negocis (Sectors
urbanístics Gabrielistes II, Parc de la Marina i Parc d’Activitats).
c.-Data d’adjudicació: JGL 28 de juliol de 2014.
d.-Contractista: URBASER, S.A.
e.-Vigència contracte: de l’1 d’agost de 2014 al 31 de juliol de 2018.
f.-Import: 284.978,30 €/any (IVA inclòs) en concepte de servei de neteja viària i pública.
g.-Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de formalització: Perfil del Contractant de
l’Ajuntament de Viladecans, de data 3 d’octubre de 2014, Butlletí Oficial de la Província (BOP)
en data 16 d’octubre de 2014 i al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) núm. 2014/S 193341379 en data 8 d’octubre de 2014.
3.-Dades de la primera pròrroga
a.-Data d’aprovació de la pròrroga: Ple municipal 26 de juliol de 2018.
b.-Objecte:Serveis de neteja viària de l’entorn corresponent al Parc de Negocis (Sectors
urbanístics Gabrielistes II, Parc de la Marina i Parc d’Activitats).
c.-Contractista: URBASER, S.A.
d.-Vigència de la pròrroga: de l’1 d’agost de 2018 al 30 de setembre de 2019.
e.-Import anual: 284.978,30 € (10% d’IVA inclòs), el que suposa un import de 332.474,66 €
(10% d’IVA inclòs) pels 14 mesos d’execució de la pròrroga.
4.-Dades de la segona pròrroga
a.-Data d’aprovació de la segona pròrroga: Ple municipal 26 de setembre de 2019.
b.-Objecte:Serveis de neteja viària de l’entorn corresponent al Parc de Negocis (Sectors
urbanístics Gabrielistes II, Parc de la Marina i Parc d’Activitats).
c.-Contractista: URBASER, S.A.
d.-Vigència de la segona pròrroga: de l’1 d’octubre de 2019 al 30 de setembre de 2021.
e.-Import anual: 288.220,84 € (10% d’IVA inclòs), el que suposa un import de 576.441,48 €
(10% d’IVA inclòs) pels dos anys d’execució de la pròrroga.
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5.-Possibilitat de nova pròrroga: Si, dos anys 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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