Addenda núm. 2 per la qual es modifica un contracte de serveis
Reunits

Al centre Institut Narcís Oller, situat al carrer Francesc Gumà i Ferran, d'una part Andreu
Dexeus i Domingo, director del centre, en virtut de les competències atorgades per la
Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, que regula l'autonomia de gestió econòmica
dels centres de la Generalitat de Catalunya.
De l’altra part, Mertixell Montesinos López, amb DNI núm. 46226440M, que actua en
representació de l'empresa Multiserveis Ndavant, S.L, amb NIF B60579240, segons
l’escriptura núm. 2063 atorgada a Madrid, en data 27 d’octubre de 2015 davant el
notari Federico Garayalde Niño, de l'Il·lustre Col·legi Notarial de Madrid.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat respectivament per formalitzar
el present document de l’expedient núm. 43004608/20/21.
Antecedents administratius

Primer. En data 17 de desembre de 2019, es va signar amb l’empresa
Multiserveis Ndavant S.L el contracte del servei de neteja de les dependències de
l’Institut Narcís Oller, per un preu mensual de 79080,65€, IVA exclòs (95687,58€,
IVA inclòs), per al període de 1 de gener de 2020 a 31 de desembre de 2020.
El plec de clàusules administratives particulars i el mateix document contractual
preveuen la possibilitat de prorrogar el contracte abans que aquest finalitzi.
Segon. Que en data 11 de novembre de 2020, es va comunicar l’empresa
Multiserveis Ndavat, S.L, la necessitat de prorrogar del contracte esmentat des de
l’1 de gener de 2021 fins a 31 de desembre de 2021.
Tercer. En data 11 de novembre de 2020 a càrrec de la secretària del centre va
proposar, mitjançant un informe justificatiu, la pròrroga del contracte des de l’1 de
gener de 2021 fins a 31 de desembre de 2021, per un preu mensual de 7.189,15€,
IVA exclòs i un import total de 79080,65 euros, IVA exclòs (95687,58 euros, IVA
inclòs).
Quart. En data 25 de novembre, el director del centre, resol prorrogar el contracte del
servei de neteja, des de l’1 de gener de 2021 fins a 31 de desembre de 2021, per un
preu mensual de 7.189,15 €, IVA exclòs i un import total de 79080,65 €, IVA exclòs
(95687,58 €, IVA inclòs), a càrrec del pressupost del centre.
V
-

ACORDS
PRIMER. Modificar el contracte atès l’increment en el nombre d’hores, resultant en un
total de 10 hores setmanals, fet que suposa un increment mensual de 689,17 €, IVA
exclòs i un increment d’import anual total de 6891,71 euros, IVA exclòs (8338,96
euros, IVA inclòs).
SEGON. Es modificarà l’import de la garantia definitiva constituïda per garantir el
contracte principal, per tal que cobreixi el 5% del nou pressupost contractual.
I per deixar constància del què ha estat convingut, ambdues parts signen aquesta
addenda.
Valls, 24 de febrer de 2021
La contractista

El director del centre

