CONTRACTE DE SERVEIS A LA PISCINA MUNICIPAL- LOT 1 DE POSADA EN MARXA
I PLA D’AUTOCONTROL DE LA PISCINA MUNICIPAL (EXP. NÚM. 3531/18)
REUNITS
D'una banda, el Sr. Oscar Sanchez Ibarra, Alcalde de l’Ajuntament de Constantí, qui actua
en aquest acte en nom, representació i interès de l’Ajuntament, d’ara endavant
l’adjudicador.
I de l’altra, el Sr. Ezequiel Matias Barcena, amb NIF número X9104793J i domicili a Mas
D’En Garrot 9-11 casa 9 de Tarragona, actuant en representació de la mercantil Ezeserveis
2021, SL., amb CIF número B55686877 i amb seu social a Mas D’En Garrot 9-11 casa 9 de
Tarragona, d’ara endavant l’adjudicatari.
Compareix el Sr. Ignacio Río Santos secretari de l’ajuntament de Constantí, per tal de donar
fe de la signatura del present contracte.
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària i suficient per a contractar en les
respectives qualitats en què actuen i de comú acord,
MANIFESTEN
En sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 28 de març de 2019 es va aprovar
l’expedient de contractació de serveis a la piscina municipal junt amb el Plec de Clàusules
Administratives i Prescripcions Tècniques que regeixen el contracte, mitjançant procediment
obert, tramitació urgent, i es va procedir a autoritzar la despesa que suposa l’adjudicació
d’aquest.
Per Resolució d’Alcaldia de data 26 d’abril de 2019 es va aprovar la relació classificada i
valorada, per ordre decreixent, de les ofertes presentades amb el següent detall:
Lot 1: 1ª Ezeserveis 2021, SL
2ª Meta Gestión Tarraco, SL
Lot 2: 1ª Meta Gestión Tarraco, SL
2ª Ezeserveis 2021, SL
3ª Blue Alfa Safety, S.L.
En dates 30 d’abril de 2019 i 2 de maig de 2019 els licitadors amb l’oferta econòmicament
més avantatjosa del lot 1 i del lot 2, l'empresa Ezeserveis 2021, SL i la mercantil Meta
Gestión Tarraco, SL respectivament, van presentar garantia mitjançant transferència al
compte del BBVA de la Corporació d'import 625 € pel lot 1 i d'import 867,5€ pel lot 2.
Per Resolució d’Alcaldia núm. 351/2019 de 3 de maig de 2019 es va adjudicar el lot 1 de
posada en marxa i pla d’autocontrol de la piscina municipal de l’Ajuntament de Constantí a
l’empresa Ezeserveis 2021, SL amb subjecció als plecs de clàusules administratives i
tècniques aprovats, per un preu de 15.125€ IVA inclòs, amb el desglossament següent:
12.500€, pressupost net, i 2.625€ en concepte d’IVA al 21% i una durada d’un any.
Un cop transcorregut el termini de 15 dies hàbils des de la notificació de l’adjudicació sense
la interposició de recurs especial en matèria de contractació, es formalitza el present
contracte d’acord amb les següents
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CLÀUSULES
PRIMERA.- El Sr. Ezequiel Matias Barcena que actua en representació d’ Ezeserveis 2021,
SL., qui s’obliga a la prestació del servei de posada en marxa i manteniment dels vasos de
la piscina de l’Ajuntament de Constantí, d'acord amb el Plec de Clàusules Administratives
Particulars i de Prescripcions Tècniques, que accepten de manera incondicional i sense
reserves.
SEGONA.- El preu del contracte és de 15.125€ IVA inclòs.
Es pagarà en els terminis previstos a la Llei de contractes del sector públic, de conformitat
amb la factura expedida per l’adjudicatari.
TERCERA.- La durada inicial del contracte és d’un any sense perjudici de la possibilitat de
pròrroga per tres anys més de manera anual.
QUARTA.- El termini de garantia serà d’ un any, durant el qual s’ha de mantenir la garantia
definitiva.
CINQUENA.- Correspon a l’adjudicador la interpretació dels plecs i del present contracte
administratiu, així com modificar-lo per raons d’interès públic, acordar-ne la resolució i
determinar-ne els efectes.
SISENA.- Aquest contracte té naturalesa administrativa. Les resolucions que es dictin en el
seu desenvolupament, seran impugnables per l’adjudicatari en defensa dels seus drets, o
per causa d’interès públic, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
I perquè consti, signen aquest contracte davant el secretari qui en dóna fe.
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