Expedient núm.: 242/2021
Document de formalització del contracte d’obres per procediment obert
simplificat per adjudicar l’execució del projecte d’arranjament del Carrer
Tomb de la Muralla

D'una part, la Sra. Marta Blanch i Figueras, amb NIF núm. 39.701.599-B,
Alcaldessa de l'Ajuntament de Puigpelat, amb NIF núm. P-4312100-C, assistit
del Secretari de la Corporació, Sr. Francesc Llaó Calderó amb NIF núm.
39.704.126-P, que dóna fe de l'acte.

D'una altra part, el Sr. Oscar García Revilla, amb NIF. Núm. 43.417.522-P, en
representació de l'empresa Tecnología de Firmes, SA, amb NIF núm. A85058618.
La finalitat del present acte és la formalització del contracte per a l’execució del
projecte d’arranjament del carrer Tomb de la Muralla. Les seves dades
bàsiques són les següents:

Tipus de contracte:

Obres

Objecte del contracte:

Obres d’arranjament del Carrer Tomb de la
Muralla:
- Enderrocs i pavimentació.
- Folrat del mur existent de contenció de les
escales d’accés al portal amb pedra seca.
- Nova xarxa de residuals.
- Nova xarxa d’aigües pluvials.
- Soterrament d’un tram de xarxa elèctrica de
baixa tensió aèria.

- Enllumenat.
Procediment de contractació: Obert simplificat
Tipus de Tramitació:

Ordinària

Codi CPV:

45233252-0

Valor estimat del contracte:

315.334,84 € IVA exclòs

Pressupost base de licitació 315.334,84 €
IVA exclòs:
IVA%:

66.220,31 €

Pressupost base de licitació 381.555,16
IVA inclòs:
Durada de l'execució:

4,5 mesos

ANTECEDENTS

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 30 de març de 2021, va
aprovar la licitació del contracte d'obres per procediment obert simplificat per
l'execució del projecte d’arranjament del carrer Tomb de la Muralla, amb un
pressupost de licitació de 381.555,16 € (IVA inclòs) i un termini d'execució de
4,5 mesos.

Finalitzada la tramitació administrativa de la licitació, la Junta de Govern Local,
en sessió celebrada el dia 26 d’octubre de 2021, va adjudicar el contracte
d'obres per procediment obert simplificat per l'execució del projecte
d’arranjament del carrer Tomb de la Muralla a l’empresa Tecnologia de Firmes,
SA, per l'import de 251.880,00 € més 52.894,80 € en concepte d'IVA amb un
total de 304.774,80 €.

L'adjudicació es va realitzar d'acord amb els criteris de preu i d’ampliació del
termini de garantia.

I convenint a ambdues parts, en qualitat d'adjudicador i adjudicatari, el
contracte actual d’obres, ho formalitzen en aquest document administratiu,
d’acord amb les següents:

CLÀUSULES
PRIMERA. Tecnología de Firmes, SA, es compromet a realitzar l’execució del
projecte d’arranjament del carrer Tomb de la Muralla, d’acord amb el plec de
clàusules administratives particulars i amb projecte d’obres que inclou el plec
de prescripcions tècniques, que figuren en l'expedient, documents contractuals
que accepta incondicionalment i sense reserva alguna i del que deixa
constància signant en aquest acte la seva conformitat en ell.

SEGONA. El preu del contracte, IVA inclòs, és el de 304.774,80 euros.

TERCERA. El termini d'execució del contracte és de 4,5 mesos, comptats des
de l'endemà al de la signatura de l’acta de replanteig. L’acta de replanteig
haurà de formalitzar-se en el termini màxim de quinze dies a comptar de la
signatura del contracte.
QUARTA. El termini de garantia s’estableix en quaranta-dos mesos, dotze
mesos previstos al Plec de clàusules administratives i trenta mesos d’ampliació
d’acord amb l’oferta presentada.

CINQUENA. Tecnología de Firmes, SA, presta la seva conformitat al Plec de
condicions que és document contractual, signant-ho en aquest acte i se sotmet,
en tot allò no previst, als preceptes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic

espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, al Reial decret 817/2009, de 8 de maig,
pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de
Contractes del Sector Públic, i al Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel
qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques. Així mateix, el contracte actual se sotmet a la
normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.
Supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en
defecte d'això, les normes de dret privat.

Marta Blanch i Figueras
Alcaldessa

Oscar García Revilla
Tecnología de Firmes, SA

Francesc Llaó Calderó
Secretari interventor

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
Diligència: contracte signat el dia 18/11/2021. El secretari

