[…]

DECLARACIÓ D’ACCEPTACIÓ DE L’HOMOLOGACIÓ EN L’ACORD MARC PER A
LA SELECCIÓ D’EMPRESES PER AL SUBMINISTRAMENT D’ARTICLES,
MATERIALS I EINES PER AL MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS DE
BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS SA, PARC D’ATRACCIONS DEL
TIBIDABO SA I CEMENTIRIS DE BARCELONA SA
LOT: ..............
NÚMERO D’EXPEDIENT: 2022CO136SU
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Barcelona,

El sotasignat _________________ en nom i representació de la societat ___________
(d’ara en endavant, serà nomenat com a “Proveïdor Homologat”) amb CIF __________,
domiciliada a _______________en virtut d’escriptura de poder atorgada davant el Notari
de ____________, sota el número _____ del seu protocol en data ______________,
compareix davant [...], SA, poders que manifesta estar en vigor, per DECLARAR
CONÈIXER I MANIFESTAR RESPONSABLEMENT;

Primer.- Que ha rebut per correu electrònic la notificació relativa a la designació com a
empresa seleccionada en l’Acord Marc per a l’homologació de proveïdors per al
subministrament d’articles, materials i eines per al manteniment de les instal.lacions de
Barcelona de Serveis Municipals SA, Parc d’Atraccions del Tibidabo SA i Cementiris de
Barcelona SA, num. d’expedient: 2022CO136SU en els següents lots: [...]
Segon.- Que declara conèixer i s’obliga a realitzar els serveis descrits en la
documentació de la licitació de referència amb estricte compliment i subjecció a l’Acord
Marc i documentació que l’acompanya.
Tercer.- Que fruit del procediment de licitació de referència, el proveïdor ha ofert els
següents preus:
[...]

Quart.- Que en el cas d’haver ofert millores, aquestes no suposaran en cap cas un cost
addicional per l’Entitat Contractant, el sotasignat declara conèixer i s’obliga a que
aquestes seran exigibles en el moment que resulti adjudicatari d’un contracte basat en
les condicions rectores de la licitació. En el cas que el contracte basat no tingui una
durada mínima d’un any, seran exigibles proporcionalment.

Cinquè.- El sotasignat declara conèixer i acceptar de forma expressa el procediment a
seguir en els contractes basats per a cadascun dels lots, si s’escau contingut a l’apartat
Y de clàusula 1 del Plec de clàusules particulars.

Sisè.- El sotasignat declara conèixer i acceptar de forma expressa que al tractar-se d’un
Acord Marc, l’Entitat Contractant es reserva la possibilitat d’acréixer, bescanviar o
disminuir l’import inicialment previst, en el cas de lots pels lots a d’altres lots segons les
necessitats al llarg de la durada de l’Acord Marc, sense que això comporti cap tipus de
compensació econòmica o indemnització a l’adjudicatari i amb el límit màxim del VEC
de l’Acord Marc.
No obstant l’anterior, el valor màxim estimat, per cadascun dels lots si s’escau, de
l’Acord marc per a l’Entitat Contractant tenint en compte el total de contractes previstos
durant la seva vigència, incloent-hi qualsevol forma d’opció eventual i possibles
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pròrrogues. és el que s’especifica a l’apartat B de la clàusula 1 del Plec de clàusules
particulars.
Es fa constar que aquest valor màxim estimat té caràcter purament orientador i no
vinculant, no suposant, en cap cas, una obligació de despesa per l’Entitat Contractant o
que aquesta quedi obligada a demandar una determinada quantia, atès que es
determinarà en funció dels contractes basats en el present acord marc que realment es
duguin a terme. Únicament generaran obligació de pagament els treballs efectivament
realitzats pels adjudicataris en els contractes basats.

Vuitè.- Que amb la signatura de la present declaració es perfecciona la relació
contractual entre el Proveïdor Homologat i l’Entitat Contractant en els termes i
condicions previstos al plec tècnic, al plec de clàusules particulars i a l’oferta presentada,
així com a la documentació de referència que consti a l’expedient de la licitació i als
annexos addicionals, si s’escau.

Novè.- Que per tot l’exposat, la signatura de la present declaració comporta a tots els
efectes la formalització de la relació contractual per una durada de [...] entre ambdues
parts, iniciant en conseqüència, la seva vigència des de [...] fins a [...].
Malgrat aquesta durada màxima de l’Acord marc, aquest s’extingirà i finalitzarà a tots
els efectes en el moment en que el que s’esgoti l’import previst com a valor màxim
estimat.
La finalització de la vigència de l’Acord marc, ja sigui per esgotament de l’import del
valor estimat o pel compliment del termini, no impedirà la continuïtat de la vigència dels
contractes basats en l’acord marc, sempre i quan aquests contractes basats s’hagin
adjudicat abans de l’extinció de l’acord marc.
I, perquè així, consti, signa electrònicament el present document l’apoderat de
l’empresa.
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