AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA
C Plaça Manel Ferré 3 43895 L’Ampolla
Telf. 977 460 018 - Fax 977 593 380
www.ampolla.cat

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

CONTRACTE DE SERVEI INSTAL.LACIÓ EN RÈGIM DE LLOGUER DE MÀQUINES
EXPENEDORES DE TIQUETS, I PRESTACIÓ DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA EN ELS
CARRERS DE LA ZONA BLAVA DE L’AMPOLLA I DEL PÀRKING MUNICIPAL DEL
BARRANC DE CERVERA
L’Ampolla, document signat electrònicament.
REUNITS
D'una banda, el Sr Francesc Arasa Pascual, Alcalde de l’Ajuntament de l’Ampolla, qui actua
en aquest acte en nom, representació i interès de l’Ajuntament, d’ara endavant l’adjudicador.
I de l’altra, el Sr. José Luis Gonzalo Àlvarez amb DNI número 12226211D i domicili al carrer
Albacete, núm. 3 de Madrid (28027), actuant en representació de la mercantil
Estacionamientos y Servicios SAU. (EYSA), amb CIF número A28385458, amb seu social al
carrer Albacete, núm. 3 A i B de Madrid d’ara endavant l’adjudicatari.
Compareix el Sr. Jordi Monrós Garate, secretari interventor de l’ajuntament de L’Ampolla,
per tal de donar fe de la signatura del present contracte.
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària i suficient per a contractar en les
respectives qualitats en què actuen i de comú acord,
MANIFESTEN
Per acord de la Junta de Govern, de data 15 d’abril de 2019, es va aprovar l’expedient de
contractació del servei instal.lació en règim de lloguer de màquines expenedores de tiquets,
i prestació del servei de vigilància en els carrers de la zona blava de l’Ampolla i del pàrking
municipal del barranc de Cervera junt amb el Plec de Clàusules Administratives i
Prescripcions Tècniques que regeixen el contracte, mitjançant procediment obert, i es va
procedir a autoritzar la despesa que suposa l’adjudicació d’aquest.
Per acord de la Junta de Govern, de data 13 de maig de 2019 es va aprovar la relació
classificada i valorada, per ordre decreixent, de les ofertes presentades amb el següent
detall:
ORDRE
1
2
3

LICITADOR
Estacionamientos y Servicios SAU. (EYSA)
Aparcamientos Urbanos, Servicios y Sistemas S.A. (AUSSA)
Pavapark movilidad S.L. (PAVAPARK

PUNTUACIÓ
96,25
90,00
89,95

En data 23 de maig de 2019, el licitador que va presentar l’oferta econòmicament més
avantatjosa, l'empresa Estacionamientos y Servicios SAU (EYSA) va constituir garantia
definitiva per import de 7.370,19 € i va presentar els documents justificatius exigits.
Per acord de la Junta de Govern, de data 27 de maig de 2019 es va adjudicar el contracte
del servei instal.lació en règim de lloguer de màquines expenedores de tiquets, i prestació
del servei de vigilància en els carrers de la zona blava de l’Ampolla i del pàrking municipal
del barranc de Cervera a l'empresa Estacionamientos y Servicios SAU. (EYSA), amb NIF
A28385458, pel preu de 178.358,60 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent:
147.403,80 €, pressupost net, i 30.954,80 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit
al tipus del 21%, amb subjecció als plecs de clàusules administratives i tècniques aprovats, i
d'acord amb les millores presentades

AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA
C Plaça Manel Ferré 3 43895 L’Ampolla
Telf. 977 460 018 - Fax 977 593 380
www.ampolla.cat

CLÀUSULES
PRIMERA.- El Sr. José Luis Gonzalo Àlvarez, que actua en representació de la mercantil
Estacionamientos y Servicios SAU. (EYSA) qui s’obliga a la prestació de servei instal.lació
en règim de lloguer de màquines expenedores de tiquets, i prestació del servei de vigilància
en els carrers de la zona blava de l’Ampolla i del pàrking municipal del barranc de Cervera
per a l’Ajuntament, d'acord amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de
Prescripcions Tècniques, que s’incorpora com a document annex al present contracte,
juntament amb l’oferta.
SEGONA.- El preu del contracte és de 178.358,60 €, IVA inclòs.
Es pagarà en el terminis previstos a la Llei de contractes del sector públic, de conformitat
amb la factura expedida per l’adjudicatari.
TERCERA.- La durada és de 4 anys, comptats de l’endemà de la formalització del present
contracte.
QUARTA.- El termini de garantia serà de 4 anys, durant el qual s’ha de mantenir la garantia
definitiva.
CINQUENA.- Correspon a l’adjudicador la interpretació dels plecs i del present contracte
administratiu, així com modificar-lo per raons d’interès públic, acordar-ne la resolució i
determinar-ne els efectes.
SISENA.- Aquest contracte té naturalesa administrativa. Les resolucions que es dictin en el
seu desenvolupament, seran impugnables per l’adjudicatari en defensa dels seus drets, o
per causa d’interès públic, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
I perquè consti, signen aquest contracte per duplicat exemplar, i a un sol efecte, en el lloc i
en la data indicada a l’encapçalament, davant el secretari interventor, qui en dóna fe.
L'Alcalde
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