CONTRACTE ADMINISTRATIU
CONTRACTE ADMINISTRATIU PER A L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT (REGULACIÓ
HARMONITZADA) PER A LA REALITZACIÓ DEL SERVEI DE
“NETEJA VIARIA”
Begues, en data 8 de d’octubre de 2021.

REUNITS:
D'una part, M. Mercè Esteve Pi Alcaldessa, actuant en nom i representació
de l'Ajuntament de Begues, assistida del Sr. José Félix Velasco Martínez
secretari, que dóna fe de l’acte.
De l’altra part:
Na Natividad Pintado Cruz, proveïda de DNI núm. 44420496k, actuant en
nom i representació de SERVEIS REUNITS SA (SERSA), empresa amb domicili
social a la Ronda Can Rabadà núm. 2, 6è 5a de Castelldefels, i amb CIF núm.
A43049501, manifesta tenir plena capacitat per contractar i no estar dins cap
de les causes d'incompatibilitat i d'incapacitat què determinen les disposicions
vigents en aquesta matèria.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per a
formalitzar el present contracte.

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS:
I.- Que la Junta de Govern Local reunida en sessió de data 12 d’abril de 2021
va convocar la licitació del servei de neteja viaria.
II.- L’aprovació de la despesa va ser efectuada en la sessió de la Junta de
Govern abans esmentada, amb càrrec a la partida 13 1631 22700.
III.- I l'adjudicació va ser acordada per Decret del primer tinent d’alcaldia de
data 15.09.2021.

CLÀUSULES DEL CONTRACTE

José Félix
Velasco
Martínez DNI
16521377V
(SIG)

Primera.- D'ara en davant el contractista es compromet a la realització
d’aquest servei amb subjecció a l’oferta presentada, els plecs de clàusules
Mercè
administratives i de prescripcions tècniques aprovats i el present contracte.

Esteve Pi DNI
79290205M
(TCAT)

Segona.- L’import anual del contracte és el següent 482.164,42- € IVA inclòs
(438.331,29- € import base + 43.833,13- € 10% IVA) i seran abonats per
l'Ajuntament de Begues mitjançant la facturació corresponent presentada
pels adjudicataris.
Tercera.- La duració del contracte serà de vuit anys des de la data de
signatura del present contracte, prorrogable per dos anys més, de forma
expressa, d’any en any i fins un màxim de 10 anys.
Quarta .- Per respondre del compliment del contracte, el contractista ha
constituït a la Tresoreria Municipal una garantia per import de 175.332,52.euros, segons s'acredita mitjançant exhibició del corresponent resguard,
una fotocòpia del qual s'adjunta al present contracte.
Cinquena.- La garantia es tornarà una vegada recepcionat el contracte,
essent el termini de recepció de 2 mesos a comptar des de la realització de
l’objecte del contracte.
Sisena.- D’acord amb l’art. 103 de la Llei de Contractes del Sector Públic i
d’acord amb la clàusula 31 el plec de clàusules administratives, aquest
contracte serà objecte de revisió de preus.
Setena.- L’empresa contractista complirà, durant tot el període d’execució
del contracte, les normes i condicions que fixa el conveni col·lectiu aplicable.
Vuitena.- El contractista se sotmet, en tot allò que no estigui establert en
el contracte, als preceptes de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, i als preceptes del Reglament general de contractació i altres
disposicions administratives que li siguin d'aplicació, en tot allò que no
s'oposin a l'esmentada llei.

I per a que consti, signen el present contracte per duplicat i a un sol efecte,
en el lloc i data a dalt esmentats.

L’Alcaldessa

El contractista
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El secretari interventor

