AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA

CONTRACTE

D'una part el Sr. Joan Campolier Montsant, Alcalde de l’Ajuntament de Santa
Susanna, que actua en nom i representació de la Corporació local de Santa
Susanna.
D'altra part el Sr. Manuel Santiago Bermudez, amb NIF núm. 25999842K, que
actua en nom i representació de la societat PETROPRIX ENERGIA SL. amb
NIF B23709892, i domicili a Bailen, Parcel·la 72-73, 23600 Martos, JAEN.
I com a Secretari el Sr. Francesc Ortiz Amat,
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per
formalitzar el present contracte.

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS

Primer.- L’Objecte del contracte, es la contractació del subministrament de
carburants per als vehicles de l’Ajuntament de Santa Susanna.
Segon.- L'aprovació d'aquest contracte i la seva adjudicació foren acordats per
decret d’alcaldia de data 18 de novembre de 2020.
Tercer.- La contractació de la despesa anirà amb càrrec a la partida
pressupostària 03/163/22103 “Combustibles i Carburants Ser. Generals”, del
pressupost municipal aprovat per a la anualitat 2020.

CLÀUSULES DEL CONTRACTE
Primera.- L’adjudicatari, la societat PETROPRIX ENERGIA, SL., es compromet
al subministrament dels carburants dels vehicles de l’Ajuntament de Santa
Susanna, d’acord amb el plec de condicions econòmic administratives i
tècniques particulars aprovat per Decret d’Alcaldia 001441/2020 de data 08
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d’octubre de 2020, i que han servit de base a la present contractació, així com
amb les condicions econòmiques de la seva oferta.
Segona.- El preu del contracte està fixat en un consum màxim de 41.280,00
euros, més 8.688,80 euros en concepte d’iva al tipus del 21% pel Lot 1 (Gas-oil
A. B-7), i 2.467,90 euros més 518,26 euros en concepte d’iva al tipus del 21%
pel Lot 2 (Benzina 95), que seran abonats per la Corporació Municipal
mitjançant la presentació prèvia de les corresponents factures i, una vegada
conformades aquestes, dins dels terminis legalment establerts.
Tercera.- El contracte tindrà una durada de 2 anys a comptar des de el dia
següent a la data de formalització del mateix.
Quarta.- Per a respondre del compliment d'aquest contracte l'adjudicatari ha
constituït a favor de l'Ajuntament de Santa Susanna una garantia definitiva de
2.187,395 € (IVA exclòs), mitjançant una retenció del primer o únic abonament
del contracte. Si el primer abonament no es suficient per cobrir la totalitat
d’aquesta garantia definitiva, el que quedi pendent es retindrà del preu del
següent abonament, i així successivament fins a cobrir la totalitat de la garantia
definitiva.
Cinquena.- El present contracte té naturalesa administrativa. Així mateix
l’adjudicatari se sotmet al que disposa el plec de clàusules administratives
generals aprovades per Decret de l’Alcaldia 001441/2020 de data 08 d’octubre
de 2020, en tot el que no s’oposa a la Llei de Contractes del Sector Públic; la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic; supletòriament
s’aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les
normes de Dret privat.
Sisena.- L’alcalde de l'Ajuntament de Santa Susanna té les prerrogatives
d'interpretar el contracte, de resoldre els dubtes que presenti el seu
compliment, de modificar-ne la prestació per raó d'interès públic i d’acordar-ne
la seva resolució, en els termes establerts en la normativa de contractació
pública.
Aquestes facultats s'entenen sense perjudici de l'obligada audiència de
l’adjudicatari i de les responsabilitats i indemnitzacions que s'escaiguin.
Setena.- La jurisdicció contenciosa administrativa serà la competent, previ
l’esgotament de la via administrativa, per dilucidar els litigis que plantegi
l'execució del present contracte.
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Per a la deguda constatació de tot el que s'ha pactat es firma el present
contracte.

SIGNAT DIGITALMENT.

L’alcalde-president,
Joan Campolier Montsant.

El contractista,
Manuel Santiago Bermudez en representació de PETROPRIX ENERGIA, SL.

El Secretari,
Francesc Ortiz Amat.

Pl. Catalunya, s/n – 08398 Santa Susanna Tel. 93 767 84 41 – Fax 93 767 87 50 a/e: ajuntament@stasusanna.org
www.stasusanna.org

