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1.- Jordi Xena Ibañez (TCAT) (alcalde), 28/12/2021 13:09

ANUNCI
En data 28 de desembre de 2021 s’ha formalitzat el contracte del servei de
manteniment de la jardineria i neteja dels espais verds públics de Santa Maria
de Palautordera reservat a centre de treball especial exp. X2021001967, pel fet
que és fa públic als efectes de l’article 154 de la Llei 9/2017, de contractes del
sector públic:
1. Entitat adjudicadora:
a)Administració Contractant: Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
b)Número d’Identificació: P0825900D
c) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.
d)Òrgan de contractació: Alcaldia
e)Dependència que tramita l’expedient: Contractació
f) Número d’expedient: X2021001967
2. Objecte del contracte:

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

a) Descripció de l’objecte: servei de manteniment de la jardineria i neteja dels
espais verds públics de Santa Maria de Palautordera reservat a centre de
treball especial de conformitat amb al Disposició Addicional Quarta de la
LCSP i amb el RDL 1/2013, de 29 de novembre de 2013, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei general de dret de les persones amb discapacitat i de
la seva inclusió social, per afavorir la integració laboral de persones amb
discapacitats, on s’estableix la possibilitat de reservar la contractació a
Centres Especials de Treball o reservar-ne l’execució en el marc de
programes protegits quan, com a mínim, el 70% dels treballadors afectats
siguin persones amb discapacitat que, atesa la índole o gravetat de les seves
deficiències, no puguin exercir una activitat professional en condicions
normals.
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Lloc de realització: Vegeu la clàusula 2.17 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
d) Termini d’execució: Vegeu la clàusula 1.5 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
e) Codi CPV: 77311000-3 Serveis de manteniment de parcs i jardins.
f) Codi NUTS: ES511.
3. Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte (sense IVA) : 175.479,66 €
b) Import de licitació (sense IVA): 175.479,66 €
4. Adjudicació:
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a) Data : 30 de novembre de 2021.
b) Empresa: Fundació Acció Baix Montseny
c) Preu adjudicació: 168.376,24 € més 20.541,91 € d’IVA (TOTAL 188.918,15
€) d’IVA.
5. Formalització:
Data : 28 de desembre de 2021.

Santa Maria de Palautordera,
L’alcalde,

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Signat electrònicament.

