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CONTRACTACIÓ I ASSESSORIA JURÍDICA
Expedient: 2018/5000
Assumpte: Formalització del contracte relatiu al servei de manteniment i reparació de la
maquinària de jardiners i paletes i subministrament de material

CONTRACTE ADMINISTRATIU D’ADJUDICACIÓ RELATIU AL SERVEI DE MANTENIMENT I
REPARACIÓ DE LA MAQUINÀRIA DE JARDINERS I PALETES I SUBMINISTRAMENT DE
MATERIAL

Calonge i Sant Antoni, a data de la signatura electrònica.
COMPAREIXEN

D’una part, el Sr. Jordi Soler i Casals, amb DNI núm. *****535-A, alcalde de l’Ajuntament de Calonge
i Sant Antoni, que actua en nom i representació d’aquesta entitat.
D’altra part la Sra. Carmen Roses Claparols, amb DNI núm. *****880-Z, en representació de
l’empresa SPORT MOTOR ROSES SL, amb CIF B55116347.
Hi intervé, també, el secretari accidental de la corporació, Sr. Carles Jiménez i Miramón, qui dóna
fe de l’acte.
Intervenen en la representació esmentada i,
EXPOSEN

Primer.- La Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 31/01/2019 va aprovar el Plec de
Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que regeixen
l’adjudicació, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, de la contractació del servei de
manteniment i reparació de la maquinària de jardiners i paletes i subministrament de material.
Segon.- La mesa de contractació celebrada en data 28/02/2019, va proposar a la Junta de Govern
Local l’adjudicació del contracte del servei de manteniment i reparació de la maquinària de jardiners
i paletes i subministrament de material, previ requeriment de la documentació administrativa, la qual
va ser presentada pel contractista en el termini atorgat a tal efecte.
Tercer.- La Junta de Govern Local en la sessió celebrada en data 21/03/2019 va adjudicar el
contracte del servei a l’empresa SPORT MOTOR ROSES SL, amb CIF B55116347.
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CLÀUSULES

Primera.- L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni adjudica la contractació del servei de manteniment
i reparació de la maquinària de jardiners i paletes així com el subministrament de material a
l’empresa SPORT MOTOR ROSES SL amb CIF B55116347, amb estricta subjecció al Plec de
Clàusules Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques (els quals són signats per
l’adjudicatari i formen part del contracte, restant incorporats com Annex número 1 i annex número 2
respectivament).
Segona.- L’adjudicatari s’obliga a realitzar el servei pels següents preus unitaris i condicions:
-

Preu d’hora de la mà d’obra: 30,00 € + IVA.
Descompte ofert en els materials de reparació i consumibles: 16% de descompte en les
peces de recanvi i consumibles sobre el preu unitari oficial publicat pel fabricant de catàlegs
vigents.
Termini de garantia ofert: 12 setmanes addicionals a les 12 exigides en el PCAP.

El pressupost base anual és de 19.000,00 € (15.702,48 + 3.297,52 € d’IVA al 21%).
L’Ajuntament no resta obligat a exhaurir l’import del pressupost base de licitació anual.
Tercera.- El termini d’execució del servei serà de 2 anys comptadors des de la data de signatura
del contracte amb la possibilitat de prorrogar-se una anualitat més.
Quarta.- D’acord amb la petició de l’adjudicatari i conforme preveu la clàusula segona del plec
regulador, la garantia definitiva per import de 1.570,25 es retindrà del preu de la primera factura
emesa corresponent a aquest servei.
Cinquena.- Ambdues parts s’obliguen a l’exacte compliment del contracte conforme el Plec de
Clàusules Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques.
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Després de la lectura del present contracte, l’atorgant es ratifica i afirma en el seu contingut de la
qual cosa com a secretari dono fe.

Jordi Soler Casals

Alcalde

Carmen Roses Claparols

Actuant en nom i representació de l’adjudicatari

Carlos Jiménez i Miramón

Secretari municipal

