Districte de Ciutat Vella
Pl Bonsuccés,3
08001 Barcelona

Exp. : 2022/1300 - Contracte: 21002932

FORMALITZACIÓ CONTRACTE
REUNITS
A la Seu del Districte de Ciutat Vella, 25 de gener de 2021
D’una banda, la Sra. Yolanda Hernández Darnés, Gerent del Districte de Ciutat Vella, en nom i representació de l’Excm.
Ajuntament de Barcelona, en ús de les facultats delegades per decret d’Alcaldia del 26 de setembre de 2019, assistida
en aquest acte per Teresa Martí Vidal, Directora Serveis Jurídics-Secretaria Delegada del Districte de Ciutat Vella.
D’altre part, el Sr. Faustino Pérez Cotes, amb D.N.I. núm.
en representació de l’empresa
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS amb NIF A58869892, i en qualitat de representant legal de l’empresa.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament les facultats necessàries per contractar i obligar-se i
MANIFESTEN
Que per resolució de la Gerència Municipal de data 21 de desembre 2021 es va adoptar el següent acord:
Tenint en compte les actuacions que consten a l'expedient i en ús de les facultats delegades a aquesta Gerència
Municipal per Decret d'Alcaldia de 15.06.2019, RESOLC:
ADJUDICAR el contracte núm. 21002932, que té per objecte "Treballs de conservació, neteja, manteniment de
construccions, edificacions i terrenys, substitució i retirada d'elements al Districte de Ciutat Vella" a CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS FAUS, S. amb NIF A58869892, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en
l'expedient i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, per un import
màxim de 50.396,50 € IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 41.650,00 € corresponen al preu net
i 8.746,50 € a l'IVA.
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 50.396,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22725/15114 0601.
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual.
FIXAR l'import de la garantia definitiva en 2.082,50 euros.
REQUERIR a l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la
notificació de l'adjudicació, comparegui per formalitzar el contracte a les dependències.
DESIGNAR com a responsable del contracte Beatriz Llorca Rodríguez.
Atès l’endarreriment en la tramitació, es tramitarà un reajustament d’anualitats d’1 mes respecte el decret d’adjudicació
aprovat en data 21 de desembre de 2021, resultant un import de 46.196,79 euros (IVA inclòs) a l'exercici pressupostari
de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/0601/22725/15114 i un import de 4.199,71 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/0601/22725/15114 condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient
en el pressupost de l’exercici posterior a l’actual.

ACORDEN
Ambdues parts s’obliguen a complir les obligacions derivades del contracte d’acord amb la legislació de contractació del
sector públic i al Plec General de Clàusules Administratives de l’Ajuntament de Barcelona i als Plec de clàusules
administratives i al plec de prescripcions tècniques que regulen el present contracte, conegudes per ambdues part, així
com als termes de la proposició de l’adjudicatari.
La durada del contracte serà des de l’1 de febrer de 2022 fins el 31 de gener de 2023
Finalitzada l’execució del contracte es retornarà a l’adjudicatari la garantia definitiva sempre que procedeixi.
Les despeses i impostos que s’originin com a conseqüència del present contracte seran a càrrec exclusiu de
l’adjudicatari.
Designar com a responsable del contracte per part del Districte de Ciutat Vella a Beatriz Llorca Rodríguez i com a
responsable per part de l’empresa a Faustino Pérez Cotes
Havent llegit aquest document i assabentats del seu contingut, les parts interessades, com a prova de conformitat i
acceptació, signen el present document per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i en la data indicats.
Per l’Ajuntament de Barcelona
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