
Dilluns, 23 de gener de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

ANUNCI de formalització d'un contracte de serveis

D'acord amb allò que preveu la Llei de Contractes del  Sector Públic,  es dóna coneixement de la formalització del  
contracte següent:

1. Entitat adjudicadora:

a) Organisme: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria.
c) Número d'expedient: 2016/016.

2. Objecte del contracte:

a) Descripció de l'objecte: Contractació del servei de recollida, acollida i assistència d'animals domèstics de companyia 
abandonats i/o perduts, recollida dels animals morts a la via pública i del control de colònies de gats de carrer del 
municipi  de  Palau-solità  i  Plegamans,  determinats  al  plec  de  clàusules  administratives  i  prescripcions  tècniques 
particulars.
b)  Termini  d'execució  del  contracte:  2  anys  a  comptar  des  de  la  formalització  del  contracte  conforme  a  les 
especificacions del plec de prescripcions tècniques.

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.

4. Pressupost base de Iicitació:

60.000,00 (IVA, inclòs), d'acord amb el següent detall:

- Import sense IVA: 49.586,78 EUR.
- IVA 21%: 10.413,22 EUR.

5. Garantia definitiva:

La garantia definitiva serà del 5% del pressupost d'adjudicació (IVA exclòs).

6. Adjudicació del contracte:

a) Data: 28 de desembre de 2016.
b) Contractista: FUNDACIÓ DAINA PER LA DEFENSA DELS ANIMALS I LA NATURA.
c) Import d'adjudicació: 56.628 EUR (46.800 EUR + 9.828 en concepte de 21% IVA).

7. Data de formalització del contracte: 2 de gener de 2017.

Aquest anunci es publica als efectes que preveu l'article 154 del RDL 3/2011, pel qual s'aprovà el Text Refós de la Llei  
de contractes del sector públic.

Palau-solità i Plegamans, 10 de gener de 2017
L'alcaldessa, Teresa Padrós Casañas

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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