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Unitat tramitadora: Unitat Contractació
AJT/11363/2016 CSPO
Codi document: CON10I34M

Assumpte: Anunci de formalització
ANUNCI
En data 30 de desembre de 2016 es va formalitzar el contracte referent a servei d’allotjament d’urgència i
temporal de la ciutat de Vic, el que es comunica a efectes del que preveu l’art. 154.1 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre:
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Excm. Ajuntament de Vic.
b) Dependència que tramita l’expedient: Oficina de Contractació.
c) Número d’expedient: AJT/11363/2016
d) Direcció d’Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/vic/ca_ES/customProf.
2. Objecte del contracte:
a) Descripció: Servei d’allotjament d’urgència i temporal de la ciutat de Vic
b) Divisió per lots i número: No s’escau.
c) Lloc d’execució: Vic.
d) Publicació de l’anunci de licitació: BOP del dia 4 de novembre de 2016, DOGC núm. 7239 del dia 3 de
novembre de 2016 i perfil del contractant de l’Ajuntament de Vic en data 4 de novembre de 2016.
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: Urgent
b) Procediment: Obert
4. Valor estimat del contracte: 680.000,00 euros
5. Pressupost base de la licitació: Import net 170.000,00 euros anuals (IVA no inclòs)
6. Formalització del contracte:
a) Data d’adjudicació: 21 de desembre de 2016. Acord de la Junta de Govern Local.
b) Data de formalització del contracte: 30 de desembre de 2016.
c) Contractista: FUNDACIÓ PRIVADA PEL SUPORT SOCIAL SOLIDARI, amb CIF núm. G63340483.
d) Import o cànon de l’adjudicació. Import net: Cent setanta mil euros (170.000,00 €), exempts de l’IVA, per
cadascun dels dos (2) anys de durada del contracte.
e) Durada del contracte: Dos (2) anys amb la possibilitat de dos (2) anys de pròrroga per períodes anuals per
mutu acord de les parts.
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Firmat electrònicament per:
La secretària
Maria Pilar Lobera Calvo
02-01-2017 15:17
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