
Dimecres, 21 de juny 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: 2017/007.

2. Objecte del contracte.

a) Descripció  de l'objecte:  Servei  d'arquitectura superior  per a l'assessorament i  redacció de documents de gestió, 
planejament i urbanització i responsable del desenvolupament del POUM de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, 
d'acord amb les condicions establertes al plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars.
b) Termini d'execució del contracte: 1 any a partir de la formalització del contracte, podent ser prorrogable per mutu 
acord per un altre any, sense que la duració total del contracte, incloses les pròrrogues, pugui excedir de dos anys..

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Negociat amb publicitat.

4. Pressupost base de Iicitació.

60.379,00 EUR (IVA, inclòs), d'acord amb el següent detall:

- Import sense IVA: 49.900,00 EUR.
- IVA 21%: 10.479,00 EUR.

5. Garantia definitiva.

No s'exigeix.

6. Adjudicació del contracte:

a) Data: 1 de juny de 2017.
b) Contractista: SANTI BERTRAN RAFEL.
c) Import d'adjudicació: 46.000,00 EUR més 9.660,00 EUR en concepte de 21% d'IVA.

7.- Data de formalització del contracte: 7 de juny 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, 12 de juny de 2017
L'alcaldessa, Teresa Padrós Casañas

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