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Expedient 68/21
CONTRACTE
D’UNA BANDA, L’INSTITUT MUNICIPAL DE MERCATS DE BARCELONA (en
endavant, IMMB), amb CIF P5801916G i domicili al Carrer Gran de Sant Andreu
número 200, 08030 Barcelona. En el seu nom i representació, el senyor Màxim
López i Manresa, gerent de l’IMMB i en exercici de les facultats atorgades per
l’article 12.1 dels Estatuts de l’Institut.
DE L’ALTRA, l’empresa BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP SL (en
endavant, CONTRACTISTA), amb NIF B66113457 i domicili c/ Àvila, 138 3a planta,
08018 Barcelona. En el seu nom i representació, el senyor Guillem Baraut Bover, en
qualitat de representat legal, segons té acreditat a l’expedient.
I ambdues parts,
MANIFESTEN
Que en data 16 de noviembre de 2021 es va adjudicar el contracte al
CONTRACTISTA, resolució que li ha estat degudament notificada.
Que dins el termini legalment establert per la LCSP, les parts signen el present
contracte i estableixen els següents
PACTES
PRIMER. El present contracte té per objecte els SERVEIS DE DIRECCIÓ D’OBRA,
DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I CONTROL
DE QUALITAT DE LES OBRES DE REFORMA INTERIOR DE LA ZONA
LOGISTICA I DELS ACCESSOS DEL MERCAT MUNICIPAL DEL CARMEL DE
BARCELONA
SEGON. El CONTRACTISTA executarà el contracte d’acord amb el previst a la
documentació contractual publicitada al perfil de contractant de l’IMMB i amb la
totalitat del contingut de la seva oferta, que adquireix caràcter contractual i vinculant.
TERCER. La legislació aplicable al contracte és la definida al Plec de clàusules
administratives particulars.
QUART. La documentació que integra el contracte és, a més del present document
de formalització, el plec de clàusules administratives particulars i la documentació
que s’hi assenyala, el plec de condicions tècniques i tota la restant documentació
annexa, la qual es troba recollida al perfil de contractant de l’IMMB, així com el
contingut de l’oferta presentada pel CONTRACTISTA.
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CINQUÈ. El preu per aquest contracte és de 45.859,00 euros IVA inclòs, d’acord
amb l’oferta presentada pel CONTRACTISTA en el procediment de licitació.
SISÈ. La durada del contracte és la prevista al Plec de clàusules administratives
particulars o el termini proposat per l’adjudicatari en la seva oferta.
SETÈ. Les condicions de recepció, entrega o admissió de les prestacions objecte del
contracte, les condicions de pagament, els supòsits de modificació i resolució, el
crèdit pressupostari amb càrrec al qual s’abonarà el preu del contracte i els deures
de confidencialitat, consten detallats al Plec de clàusules administratives particulars.
VUITÈ. El CONTRACTISTA té l’obligació de complir, durant tot el periode d’execució
del contracte, les normes i condicions fixades en el conveni col·lectiu d’aplicació.
NOVÈ. Pel cas que les prestacions objecte del contracte es desenvolupin en
dependències municipals, en compliment del RD 171/2004 que desenvolupa l’article
24 de la Llei 31/1995, en matèria de cooperació en l’aplicació de la normativa sobre
prevenció de riscos laborals en els casos que en un mateix centre de treball
desenvolupin activitats treballadors/es de dos o més empreses, el contractista
subscriu, conjuntament amb aquest document contractual, la DECLARACIÓ DE
RESPONSABILITAT DEL COMPLIMENT DE LES MESURES PREVENTIVES PER
LA COVID-19 PER PART DE LES EMPRESES ADJUDICATÀRIES.
I per deixar constància del que ha estat convingut, ambdues parts signen aquest
contracte.
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