Lot 2
-

Experiència de l’equip de treball.
Ampliació del termini de garantia : 10 anys.
Millora cartellera.
Millora Bassa.

3. Per decret núm. 2022/1000, de data 06/05/2022, es requereix a ASFALTOS
BARCINO SL, perquè dipositi la garantia definitiva del contracte (2.019,00 € (lot 1) i
6.595,00 € (lot 2), que corresponen al 5% del preu adjudicació de cada lot, IVA exclòs)
així com el Pla de contingència de mesures de seguretat per fer front a l'emergència
sanitària de la COVID-19, documentació que ha estat presentada.
4. Per decret núm. 2022/1197, de data 25/05/2022, els dos lots del contracte s’adjudiquen
a ASFALTOS BARCINO SL, per l’import descrit al punt 2 d'aquests antecedents.
PACTES
Primer.- ASFALTOS BARCINO SL, adjudicatària del present contracte d’obres, s'obliga
a la seva execució amb estricte subjecció al projecte i al plec de clàusules administratives
particulars, aprovats per decret núm. 2022/621 de data 18/03/2022, així com a l'oferta
presentada.
Segon.- L’import del contracte és de:
-

Lot 1: per import de 40.380,00 € (IVA exclòs), essent l’import amb IVA (21%) de
48.859,80 €.
Lot 2: per import de 131.900,00 € (IVA exclòs), essent l’import amb IVA (21%) de
159.599,00 €.

Tercer. La vigència del present contracte, de conformitat amb la clàusula 1.5) de Plec de
clàusules administratives particulars és de:
Lot 1 “ Parc Rosa Sensat”: Un (1) mes a comptar des de l’endemà de la formalització del
contracte.
Lot 2 “Centre Cívic la Florida, zona jocs”: Tres (3) mesos a comptar des de l’endemà de
la formalització del contracte.

Quart.- En tot allò que no estigui previst en el present contracte o en els Plec de
Condicions particulars i generals, regiran les normes del Decret Legislatiu 2/2003 de 28
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d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i,
en el que calgui, el per la Llei 9/2017, 8 de novembre, pel qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic, i la resta de normes aplicables de Dret Administratiu.
Cinquè.- L’adjudicatari quedarà sotmès a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i al Reglament (UE) 2016/679,
de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

I com a prova de conformitat, totes dues parts signen aquest document, en
presència del secretari de l’Ajuntament, que dóna fe de l’atorgament.
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