Expedient núm.: 1379 0001 2021 – CONSTRUCCIÓ PISCINA MUNICIPAL LES
AVELLANES.
Document de Formalització del Contracte
Document signat per: L'Alcaldessa, el Secretari accidental, el Representant de
l'Empresa.
DOCUMENT DE FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

D'una

part,

LIDIA

BER

SALMONS

Alcaldessa-Presidenta

de

l'AJUNTAMENT DE LES AVELLANES I SANTA LINYA amb NIF núm. 40881354-G
assistida del Secretari accidental de la Corporació EDGAR SOLÉ GABARRELLA, que
dona fe de l'acte.
D'una altra part DANIEL OMELLA JUAN amb NIF. 38117805-C en
representació de l'empresa ARNÓ INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. amb NIF. núm.
B-25303611 amb domicili a l'efecte de notificacions a Lleida, Plaça Ensenyança,
num. 1 C.P. 25002, correu electrònic licitaciones@arno.es.
La finalitat del present acte és la de procedir a la formalització del següent
contracte:

Tipus de contracte: Contracte administratiu
Subtipus del contracte: Contracte administratiu d’obres
Objecte del contracte: Construcció d’una piscina municipal al poble de Les
Avellanes
Procediment de contractació: obert simplificat

Procediment de contractació:
obert simplificat

Codi CPV: 45212212-5 (Treballs de construcció de piscines).
Valor estimat del contracte: 210.681,21 euros
Pressupost base de licitació IVA exclòs:
174.116,70 euros

Pressupost base de licitació IVA
exclòs: 174.116,70 euros

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 210.681,21 euros
Durada de l'execució: 2 mesos i mig.

Durada de l'execució: 2 mesos i
mig.

Aquesta adjudicació va ser aprovada per Decret d'Alcaldia de data 12 de
juliol de 2021 segons es desprèn dels següents

Ajuntament de Les Avellanes i Santa Linya
Baixada de l’Església, 3-5
25612 Les Avellanes
Tf: 973454004. Correu: ajuntament@avellanes.ddl.net

ANTECEDENTS
Document

Data/Núm

Observacions

.
Informe de Secretària

16/04/2021

Informe d'Intervenció

16/04/2021

Resolució de l'òrgan de contractació

16/04/2021

Plec prescripcions tècniques

16/04/2021

Plec de clàusules administratives

16/04/2021

Informe de fiscalització prèvia

16/04/2021

Anunci de licitació

26/05/2021

Acta

de

la

mesa

de

contractació 02/07/2021

d'obertura
Informe de valoració tècnica

05/07/2021

Requeriment al licitador

05/07/2021

Informe de fiscalització prèvia

12/07/2021

Constitució de la garantia definitiva

12/07/2021

Resolució d’adjudicació de l’obra

12/07/2021

I convenint a ambdues parts, en qualitat d'adjudicador i adjudicatari, el
contracte actual de serveis, ho formalitzen en aquest document administratiu,
conformement a les següents
CLÀUSULES
PRIMERA. ARNÓ INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. es compromet a la
realització de les actuacions previstes en el projecte de l’obra “Ampliació dels
equipaments esportius amb la construcció d’una piscina – Fase 1”

i amb

arranjament plec de clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions
tècniques, que figuren en l'expedient, documents contractuals que accepta
incondicionalment i sense reserva alguna i del que deixa constància signant en
aquest acte la seva conformitat en ell.

Ajuntament de Les Avellanes i Santa Linya
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25612 Les Avellanes
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SEGONA. ARNÓ INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. es compromet a executar
l’obra segons les condicions previstes en l’oferta presentada per a la licitació de la
mateixa.
TERCERA. El preu del contracte, IVA inclòs, és el de 197.724,32 euros.
QUARTA. El termini d'execució del contracte és d’un període no superior als
40 DIES LABORABLES, ES A DIR, 1,85 MESOS NATURALS (segons oferta
presentada per l’empresa), comptats des de l'endemà al de la signatura de l’acta de
comprovació del replanteig de l’obra (segons clàusula setena del Plec de clàusules
administratives de l’obra).
CINQUENA. El replanteig de l’obra es durà a terme el dia trenta de juliol
de dos mil vint-i-u a les 12.00 hores.
SISENA. DANIEL OMELLA JUAN en representació de l’empresa ARNÓ
INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. presta la seva conformitat al Plec de condicions que
és document contractual, signant-ho en aquest acte i se sotmet, per quan no es
trobi en ell establert als preceptes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, al Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel
qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes
del Sector Públic, i al Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques;
supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en defecte
d'això, les normes de dret privat.
El contracte actual s'estén en dos exemplars i a un únic efecte, a Les
Avellanes, juliol de 2021.
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L’alcaldessa,

El representant de l’empresa,

Lidia Ber Salmons.

Daniel Omella Juan

El secretari accidental,

Edgar Solé Gabarrella.
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