CONTRACTE ADMINISTRATIU

Dades de les parts contractants.
Sr. Sergi Vallès Domingo, amb DNI núm. 77121883P, en qualitat d’alcalde i en nom i
representació de l’Ajuntament de Torrelles de Foix .
Sr. Federico Ortiz Martinez amb DNI núm. 46667335J en nom i representació de
l’empresa CITLED S.L. amb CIF núm. B66148644 ,domicili al Carrer Jacint Verdaguer,
104 B, de Molins de Rei.
Finalitat
L’objecte d’aquest contracte és la contractació promoguda per l'Ajuntament de
Torrelles de Foix del subministrament i instal·lació de mesures per a millorar
l’eficiència energètica de I ‘enllumenat públic municipal de Torrelles de Foix, en concret
al camp de futbol municipal i a la Urbanització Can Coral.
Antecedents
1. La Junta de Govern Local en sessió de data 20 d’abril de 2021 va aprovar la
tramitació ordinària de l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert
simplificat, per la contractació de les actuacions esmentades, i es va obrir el
procediment per a l'adjudicació del contracte, per procediment obert simplificat,
mitjançant la publicació al perfil del contractant, a fi que els interessats poguessin
presentar les seves proposicions.
2. Durant aquest termini van presentar proposicions les empreses següents:
1. MUNTATGES LLEIDA, S.A.
2. INSTAL.LACIONS I MANTENIMENTS VILALLLUM, S.L.
3. URBALUX, S.A.
4. SECE
5. ECOENERGYDIRECT S.L.
6. INGENIERIA Y SERVICIOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA S.L.
7. CITLED S.L.
8. ELECNOR S.A.
9. VALDONAIRE SOLUCIONES TÉCNICAS, S.L.
10. ANEUM LED S.L.
3. En data 9 de juny de 2021, la Mesa de contractació, va formular la proposta
d’adjudicació del LOT 1 amb el següent detall d’actuació, empresa i import:
-

Lot 1: Actuació 1: Camp de Futbol Municipal, a l’empresa CITLED S.L., pel preu
de 29.405,38 euros IVA exclòs.
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4. Per Decret d’alcaldia núm. 155/2021, de data 9 de juny de 2021, es va requerir
l’empresa CITLED S.L., perquè, en el termini de set dies hàbils a comptar de l’endemà
de la recepció d’aquest requeriment, presentés la documentació justificativa d’estar al
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i
constituís la garantia definitiva del 5% del l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA.
5. En data de 17 de juny de 2021, l’empresa CITLED S.L., ha presentat els documents
justificatius exigits i ha constituït la garantia definitiva, amb la modalitat de retenció de
preu, d’acord amb l’Annex IV del plec de clàusules Administratives, en relació al LOT
1.
6. Per Decret d’alcaldia núm. 172/2021, de data 21 de juny de 2021, es va adjudicar el
Lot 1: Actuació 1: Camp de Futbol Municipal, a l’empresa CITLED S.L., pel preu de
29.405,38 euros IVA exclòs.
Pactes
1. L’empresa CITLED, S.L., adjudicatària del LOT 1, Actuació: Camp de Futbol
Municipal del contracte pel subministrament i instal·lació de mesures per a millorar
l’eficiència energètica de I‘enllumenat públic municipal de Torrelles de Foix, en concret
al camp de futbol municipal i a la Urbanització Can Coral es compromet a l’execució de
les obres objecte d’aquest contracte, amb estricta subjecció al projecte aprovat, al plec
de clàusules administratives particulars, al plec de prescripcions tècniques i a la resta
de documentació que integra el projecte i d’acord amb l’oferta presentada per la
mateixa.
2. El preu del contracte és de 29.405,38 euros més IVA, que serà abonat per
l’Ajuntament mitjançant certificacions d’obra executada, aprovades per la Corporació i
expedides pel tècnic director de les obres.
3. El termini per a l’execució del contracte és d’1 setmana a comptar de l’endemà de la
signatura de l’acta de comprovació del replanteig. La comprovació del replanteig
s’haurà d’efectuar en el termini màxim d’un mes a comptar de la data de formalització
d’aquest contracte.
4. El termini de garantia serà de 120 mesos, comptats des de la data de recepció de
l’obra.
I, com a prova de conformitat, totes dues parts signen aquest document per duplicat,
en presència de la secretària accidental de l’Ajuntament, que dona fe de l’atorgament.
L’Alcalde

El contractista

La secretària accidental. Dono fe
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