EXPEDIENT 2018/552/07

"OBRES D'ELEVACIÓ I TRANSPORT D'AIGUA EN ALTA DES DEL POU DEL FARTET
AL DIPÒSIT DE SANT MIQUEL”
C O N T R A C T E
En la data que consta a les respectives signatures electròniques, i amb la fiscalització de,
Ester Borrull Hernández, Secretaria Acc. de l'Ajuntament de L'Espluga de Francolí, actuen:
D'una part, l'Il·lm. senyor Josep M Vidal Minguella de qui ometo el detall de les
circumstàncies personals perquè compareix com alcalde de l'Ajuntament de L'Espluga de
Francolí, en el seu nom i representació.
I d'altre part el Sr. Juan Antonio Robert Sampietro, amb núm. de DNI 40882656H,
domiciliat a efectes de notificacions, al carrer Ivars d'Urgell, núm. 12 nau, 1 de Lleida i que
actua en nom i representació de l’empresa R.S. Agrotècnica del Segrià S.L. domiciliada a
Lleida (CP:25190), al carrer Ivars d'Urgell núm. 12 nau, 1 i amb CIF B25521238, segons
s'acredita amb el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores.
Considero els compareixents amb la capacitat legal necessària per a l'atorgament del
present contracte, i diuen:
I.- Que aquesta corporació local ha tramitat el corresponent expedient per la contractació
de l’obra que comprèn la totalitat dels treballs inclosos en el projecte de l’obra de “Elevació
i transport d'aigua en alta des del pou del Fartet al dipòsit de Sant Miquel” (Expedient
2018/552/07)”
II.- Que per acord de la Junta de Govern Local de l’ajuntament de l’Espluga de Francolí de
data 12/12/2018 es va aprovar l'expedient de contractació mitjançant el procediment obert i
tramitació simplificada establert a l’article 159 de la LCSP, el qual s'ha tramitat
reglamentàriament i amb el compliment de totes les formalitats.
III.- Que per acord de la Junta de Govern Local de l’ajuntament de l’Espluga de Francolí
de data 30/05/2019, es va adjudicar definitivament el contracte a l’empresa R.S.
Agrotècnica del Segrià SL, adoptant la resolució que, en el que ve al cas, es transcriu a
continuació:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa AGROTÈCNICA DEL SEGRIÀ SL amb NIF:
B25521238, domiciliada a Lleida (25190) C/ Ivars d'Urgell, 12, el contracte de l’obra de
“Elevació i transport d'aigua en alta des del pou del Fartet al dipòsit de Sant Miquel”
(Expedient 2018/552/07), amb l’abast i condicionaments establerts al Plec de condicions
aprovat definitivament i amb el detall següent:
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•

Oferta econòmica 60.936,34 euros de base, més 12.796,63 € d’IVA al 21% que
totalitzen 73.732,97 euros.

•

Ampliació del termini de garantia suplementari en 5 anys el que fa un total de 6
anys de garantia a comptar des de la data de finalització de l’obra.

SEGON.- Determinar que la formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de
15 dies hàbils des del següent en que es notifiqui aquesta adjudicació al licitador.
TERCER.- Que en compliment de l'article 151 de la LCSP es notifiqui aquest acord a
l'adjudicatari, a tota la resta de licitadors, i que simultàniament es publiqui en el perfil del
contractant.
QUART.- Determinar que contra el present acord procedeix interposar recurs contenciós
administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de
dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació, i que potestativament es
pot interposar, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació, recurs de reposició davant de l’òrgan que ha dictat la resolució.
El que s'ha transcrit i relacionat concorda amb els seus originals i l'expedient corresponent
al qual em remeto.
En virtut de tot el que s'ha dit, els compareixents ATORGUEN en els seus respectius drets
i representacions el present CONTRACTE amb les següents especificacions:
Obra a realitzar: " ELEVACIÓ I TRANSPORT D'AIGUA EN ALTA DES DEL POU DEL
FARTET AL DIPÒSIT DE SANT MIQUEL (EXPEDIENT 2018/552/07)"
Adjudicatari: R.S. AGROTÈCNICA DEL SEGRIÀ S.L
Import del contracte: SEIXANTA MIL NOU-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB
TRENTA QUATRE CÈNTIMS (60.936,34 €), quantitat que caldrà incrementar amb l'IVA
corresponent.
Termini d'execució prevista al projecte: TRES MESOS (3) a comptar a partir del dia
següent de la comprovació de l'acta de replanteig de l'obra
Termini de garantia: 6 ANYS a partir de la data de l'acta de recepció de l'obra
Inici del contracte: El contracte començarà a regir a partir del dia de la seva signatura.
Obligacions:
L'adjudicatari s'obliga a executar l’obra amb subjecció al que es determina en el present
contracte, i en el que no es determini en aquest en el que s’especifica al Plec de Clàusules
administratives i projecte tècnic aprovades que regeixen la licitació, a més de les
disposicions legals vigents, i en respon del seu compliment amb la garantia constituïda.

Plaça de la Vila, 1
43440 L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
NIF: P4305500-C

C.e: espluga@esplugadefrancoli.cat
Web: www.esplugadefrancoli.cat

Telèfon:
Fax :

977870227
977871100

EXPEDIENT 2018/552/07

L’import del present contracte s’abonarà amb càrrec a la partida 2019/1/161/63300/01,
mitjançant la presentació de factures de l’import de les certificacions mensuals d’obra
que s’emetin per part del director tècnic, que a més actuarà com a responsable del
contracte, i que es faran efectives dins del termini dels 30 dies següents al de la seva
aprovació, la qual s’haurà de produir també dins dels 30 dies posteriors al de la seva
presentació.
Es reconeix la competència dels Tribunals corresponents a la localitat.
Així ho atorguen, fetes les advertències de llei, en especial les que es refereixen a
l'acompliment del que disposen les normes que regeixen la contractació administrativa, i
els intervinents, amb el caràcter en que actuen el ratifiquen i signen.
Del fet que els compareixents coneixen aquest contracte; del caràcter amb que actuen i de
tot el seu contingut, dono fe, jo, Secretari de l'Ajuntament de L'Espluga de Francolí
L'Espluga de francolí, a data de la signatura electrònica

L'Alcalde

L'Adjudicatari

Josep M Vidal Miguella

Juan Antonio Robert Sampietro

La Secretària-Interventora Acc.

Ester Borrull Hernández
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