Barcelona, a la data de la signatura,
REUNITS
D’una part, la Sra. Mònica Mateos i Guerrero, gerent de l’Institut de
Cultura de Barcelona, en representació d’aquesta entitat per
delegació de la Presidència de data 27 de juliol de 2021, en ús de les
facultats conferides a l’article 6.4. dels estatuts de l’esmentat
Institut, amb seu social a Barcelona (08002), al Palau de la Virreina,
La Rambla, 99, i amb CIF P-5890006-I, i assistida en aquest acte per
la Sra. Montserrat Oriol i Bellot, secretària delegada del Institut de
Cultura de Barcelona.
I, de l’altra, el Sr. Miquel Gurrera i Martí, amb DNI 33897338F, el
qual actua com a representant de l’empresa ASSOCIACIÓ DE
TÈCNICS D’INVESTIGACIONS CULTURALS I SOCIALS, SL (ATICS,
SL), amb CIF núm. B60261971, domiciliada a Mataró (08301), C/
Torrent de les Piques, 36, Baixos, d’acord amb les dades que consten
al Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI), manifestant sota
la seva responsabilitat que l’apoderament està plenament vigent i
que no ha estat revocat o limitat.
Ambdues
parts
es
reconeixen
competència
i
capacitat,
respectivament, per formalitzar el present document amb subjecció
als següents
PACTES
PRIMER.- Objecte. L’objecte del contracte és el Servei de recerca i
elaboració de continguts, i manteniment de la Carta Arqueològica de
Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, d’acord
amb les prescripcions del plec tècnic.
SEGON.- Import. El preu del contracte és per un import màxim de
48.416,94 € IVA inclòs, dels quals 40.014,00 € corresponen al preu
net i 8.402,94 € a l'IVA, d'acord amb els preus unitaris oferts a la
seva proposició.
TERCER.- Termini de les prestacions. La durada del contracte
serà de dos anys, des de l’endemà de la formalització del contracte.
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La durada del contracte es podrà prorrogar per acord de l’òrgan de
contractació. La o les pròrrogues seran per una durada de fins a vinti-quatre mesos, essent la durada màxima total del contracte de
quatre anys.
Atenent la previsió de l’article 29.2 LCSP, la o les pròrrogues serà/n
obligatòria/es per a l’empresa si l’avís de pròrroga es comunica com
a mínim amb dos mesos d’anticipació a la data de finalització del
contracte o de la pròrroga corresponent.
QUART.- Garanta definitiva. L’empresa ATICS, SL, ha sol·licitat la
retenció en preu de la garantia definitiva, que li serà retinguda de la
primera o primeres facturacions, essent l’import de la garantia
2.000,70 €. Aquesta quantitat li serà retornada un cop finalitzat el
termini de garantia, si no resulten responsabilitats que s’hagin
d’exigir al contractista.
CINQUÈ.- Aquest contracte té naturalesa administrativa i ambdues
parts se sotmeten explícitament a l’establert al contracte, al Plec de
Clàusules Particulars i Tècniques, que forma part del mateix, i en tot
allò no previst, per la Llei de Contractes del Sector Públic, sotmetentse les parts als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.
I en prova de conformitat i acceptació, ambdues parts signen el
present document, en el lloc i data al principi indicats, de tot el qual
jo, la Secretària, CERTIFICO.

De la part de l’ICUB,

Sra. Mònica Mateos i Guerrero

Sra. Montserrat Oriol i Bellot
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ATICS, S.L.

Sr. Miquel Gurrera i Martí

