ANUNCI DE FORMALITZACIÓ D’UN CONTRACTE DE SERVEIS

4. Pressupost base de Iicitació:
148.726,42 € (IVA, inclòs), d’acord amb el següent detall:
- Import sense IVA: 122.914,40 €.
- IVA 21%: 25.812,02 €.
5. Garantia definitiva:
La garantia definitiva serà del 5% del pressupost d’adjudicació (IVA exclòs).
6. Adjudicació del contracte:
a) Data: 16 de novembre de 2017.
b) Contractista: ESTUDIOS Y CONTRATAS SILVICOLAS, SL.
c) Import d’adjudicació 96.575,60 € més 20.280,87 € en concepte de 21% d’IVA.
7. Data de formalització del contracte: 30 de novembre 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.
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Palau-solità i Plegamans, 12 de desembre de 2017
L’alcaldessa, Teresa Padrós Casañas

CVE 2017046225

3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert, no subjecte a regulació harmonitzada.

Data 21-12-2017

2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: Servei “Manteniment, desbrossada i neteja de les zones verdes, espais
oberts, equipaments, zones industrials i solars de propietat municipal de Palau-solità i Plegamans” (Exp.
2017/16), d’acord amb les condicions establertes al plec de clàusules administratives i prescripcions
tècniques particulars.
b) Termini d’execució: El contracte tindrà una durada de 12 mesos a comptar des de l’endemà de la
formalització del contracte.
El contracte serà prorrogable de forma expressa, per un període de 6 mesos per mutu acord de les
parts, sense que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues pugui excedir de 18 mesos.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
c) Número d’expedient: 2017/016.

A

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