AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Contracte del servei de manteniment i conservació de la gespa natural
del camp de futbol de l’estadi municipal Palamós – Costa Brava.

La senyora Isabel Morera Sais, amb DNI núm. 46672319-Y en nom i representació de
Royalverd Service SLU i el senyor Lluís Puig Martorell, amb DNI núm. 40527505X, alcalde
de l’Ajuntament de Palamós i en representació d’aquesta entitat, formalitzen el present

CONTRACTE
A) Competència de l’òrgan de contractació:
L’òrgan competent és l’Alcaldia, d’acord amb allò que estableix la disposició addicional
segona de la Llei de contractes del sector públic. La competència fou delegada a la
Junta de Govern Local per decret de data 1 de juliol de 2015.
B) Adjudicatari del contracte:
L’adjudicatària del contracte és l’empresa Royalverd Service SLU, amb NIF B117761594 i domicili al carrer Avellana núm. 6 de Les Preses (CP 17178). D’acord amb
les dades que conté la documentació que figura a l’expedient de contractació, el seu
representant és la senyora Isabel Morera Sais. La seva condició representativa ha
quedat acreditada en la documentació aportada que consta a l’expedient.

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS:
1.- Data d’aprovació del compromís de la despesa: mitjançant acord de la Junta de
Govern Local de data 25 de febrer de 2019.
2.- Data de fiscalització d’Intervenció: 15 de febrer de 2019.
3.- Acte administratiu que autoritza la celebració del contracte: l’expedient de contractació
fou aprovat mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 25 de febrer de 2019.
4.- Acte administratiu d’adjudicació del contracte: el contracte fou adjudicat mitjançant
acord de la Junta de Govern Local de data 16 de maig de 2019.
5.- L’adjudicatari manifesta que les circumstàncies que han estat acreditades durant el
procés de licitació en relació a la capacitat, solvència, etc., de l’empresa no han
experimentat cap variació que impedeixi la signatura del present contracte.
DADES CONTRACTUALS:
a) Preu cert a pagar per part de l’administració i règim dels pagaments previstos: el preu
del contracte fixat a l’acord d’adjudicació és de 66.792€, IVA inclòs. El règim del seu
pagament ve regulat a la clàusula 9 del plec de clàusules administratives particulars.
b) Termini d’execució del contracte: 2 anys.
c) Pròrrogues: dues, d’un any cada una.
d) Termini de garantia: un any.
e) Garantia definitiva constituïda pel contractista: 2.760€.
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f)

Clàusules conseqüència de variants proposades per l’adjudicatari i acceptades per
l’administració: el plec de clàusules administratives particulars no preveu l’existència
de variants o millores.

g) Revisió de preus: no s’admet la revisió de preus.
h) Règim de penalitats per demora: establert a la clàusula 29 del plec de clàusules
administratives particulars.
i)

Conformitat del contractista amb el plec de clàusules administratives particulars i amb
el plec de prescripcions tècniques: la presentació de l’oferta pressuposa l’acceptació
del contingut dels plecs sense cap reserva. Aquests plecs, que figuren a l’expedient,
es consideren un annex del present contracte i constitueixen documents contractuals.

j)

Submissió a la legislació de contractes del sector públic: tant el contractista com
l’administració manifesten de forma expressa la submissió a la legislació aplicable.

k) D’acord amb el contingut de la documentació que integra l’expedient de contractació,
les prestacions a executar pel contractista que constitueixen l’objecte del contracte es
defineixen de la següent manera: servei de manteniment i conservació de la gespa
natural del camp de futbol de l’estadi municipal Palamós – Costa Brava
Així ho signen les persones indicades a l’encapçalament en la data de la signatura
electrònica.
El contractista,
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La secretària accidental,

CPISR-1 C Clara
Maymí Ladrón
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