Ajuntament de La Bisbal del Penedès
Expedient núm.: 977/2019
Procediment: contractacions
Assumpte: obres de substitució de la xarxa de sanejament a la zona baixa de la
urbanització del Priorat
Tipus de document: document de formalització del contracte
Data d’iniciació: 08/07/2019

DOCUMENT DE FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

D’una part, la Sra. Agnès Ferré Cañellas, amb DNI núm. 39712556C, Alcaldessa de
l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès, assistida per la Sra. Susanna Blasón Bayo,
amb DNI núm. 77120798G, Secretària de la Corporació, que dona fe de l’acte.
D’una altra part, el Sr. Josep Gassó Solé, amb DNI núm. 46584947B, en representació
de l’empresa Excavacions Gassó, SL, amb NIF núm. B43494079.

La finalitat del present acte és la de procedir a la formalització del següent contracte:
Objecte: obres de substitució de la xarxa de sanejament a la zona baixa de la
urbanització del Priorat.
Procediment: obert
Classificació CPV:
44130000-0

Tramitació: ordinària
Accepta renovació:
no

Pressupost base de licitació:
70.216,07 €

Tipus de contracte:
obres

Revisió de preus Accepta variants:
/ fórmula: no
no

Impostos: 14.745,37 €

Data d'inici execució: Data fi execució:
Durada execució:
l’endemà de l’acta de 239 dies a partir
239 dies
replanteig
de l’inici
Garantia provisional: no

Total: 84.961,44 €
Durada màxima:
239 dies

Garantia definitiva: sí Garantia complementària: no

L’adjudicació del contracte citat va ser aprovada per la Junta de Govern Local, en la
sessió ordinària celebrada el 23 de desembre de 2019, a favor de l’empresa
Excavacions Gassó, SL, amb NIF núm. B43494079, per un import de 56.179,87 €
(més 11.797,77 € d’IVA ), en les condicions que figuren en l’oferta presentada i les que
es detallen en el projecte i el plec de clàusules administratives particulars.

Convenint a ambdues parts, en qualitat d’adjudicant i adjudicatari, el present contracte
de serveis, el formalitzen en aquest document administratiu conforme les següents

Ajuntament de La Bisbal del Penedès
CLÀUSULES
PRIMERA. Excavacions Gassó, SL, amb NIF núm. B43494079, es compromet a la
realització de les obres de substitució de la xarxa de sanejament a la zona baixa de la
urbanització del Priorat de La Bisbal del Penedès, de conformitat amb el projecte, el
plec de clàusules administratives particulars, l’oferta presentada i el present document
de formalització, tots ells documents contractuals que accepta incondicionalment i
sense reserva alguna, deixant-ne constància de la seva conformitat mitjançant la
signatura en aquest acte.
SEGONA. El preu del contracte és de 56.179,87 € (més 11.797,77 € d’IVA ).
TERCERA. El termini d’execució del contracte és de 3 mesos, d’acord amb l’oferta
presentada.
QUART. El Sr. Josep Gassó Solé, amb DNI núm. 46584947B, en representació de
l’empresa Excavacions Gassó, SL, amb NIF núm. B43494079, presta la seva
conformitat al projecte i al plec de clàusules administratives particulars, que són el
document contractual, signant-los en aquest acte, i se sotmet, quan no es trobi en
aquests establert, 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; supletòriament, s’aplicaran les restants
normes de dret administratiu i, en defecte d’això, les normes de dret privat.
Del contracte actual s’estenen en dos exemplars i a un únic efecte, a La Bisbal del
Penedès a la data de la signatura electrònica.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

