CONTRACTE DE LES OBRES PER LA MILLORA D'ACCESSIBILITAT DEL
PASSEIG MUNTANYA DE SANT JUST DESVERN
A Sant Just Desvern, en la data de la signatura electrònica
INTERVENEN
D'una part, el Sr. Joan Basagañas Camps, en la seva qualitat d
Planificació Territorial, Habitatge i Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant Just
Desvern, competència delegada en virtut de data 20 de juliol de 2015 (BOPB de
12/11/2015), assistit pel Secretari General de la Corporació, Sr. Luis López García,

De l'altra, el Sr. Salvador Carbonell Martín, actuant en nom i representació de l
Infraestructures Serveis i Obres del Vallès, endavant ISEOVA, amb NIF núm. B64965759 i domicili al carrer Balaguer, 1 planta 1ª porta D (08227) Terrassa. Els
poders que ostenta en qualitat de Administrador, i segons escriptura pública autoritzada
davant Notari Sr. Fernando Perez-Sauquillo Conde , en data 02/11/2016 i amb número
de protocol 228.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat , respectivament, per a formalitzar
el present contracte i,
MANIFESTEN
I.- Que pel
Ambient de data 6 de juny
adjudicat
Infraestructures Serveis i
Obres del Vallès, la contractació per realitzar les obres per la mill
passeig Muntanya de Sant Just Desvern,
els plecs de clàusules administratives particulars i les millores ofertades pel licitador
que passen a ser obligacions contractuals, per l import de 148.264,00 euros de principal,
més 31.135,44 euros en
II.- Que en data 20 de maig
dicatària del contracte ha constituït a la
Tresoreria Municipal la garantia definitiva de 7.413,20 euros (mitjançant aval bancari
de
10001155786).
CLÀUSULES
Primer. L
INFRAESTRUCTURES SERVEIS I OBRES DEL VALLES SL
(B64965759),
el contracte de les obres de millora
del
passeig Muntanya de Sant Just Desvern,
corresponent projecte d'obra i
el plec de clàusules administratives particulars que figuren en aquest expedient i que són
documents contractuals que l adjudicatari accepta incondicionalment, així com les

millores ofertades pel licitador que passen a ser obligacions contractuals, per l import
de 148.264,00 euros de principal, més 31.135,44 euros en
Les millores ofertades que han estat acceptades per l adjudicatari i que resulten
continuació:
-

Millores

Millora de la construcció

ciment portland HMPasseig Muntanya. En les mateixes condicions de projecte.
La millora es valora en 2.827,9

de St Just Desvern.
-

). Millora de la construcció
paviment de llamborda Terana color Desert de 24x16x8 cm) en 50m², de la
partida 08070 (subministrament i col·locació de paviment de llosa Vulcano
color Desert de 20x20x8 cm) en 50m² i de la partida 08090 (subministrament i
col·locació de paviment de programa Petra color Desert de 20x20x8 cm) en
condicions de projecte.
La millora es

de St Just Desvern.
-

ó del contracte (5). Millora de la construcció
color sauló, tipus D-6 per a pas peatonal) en 20t i de la partida 08170 (Grabat de
superfície estesa, amb malla de qualsevol dibuix a definir a l'obra) en 100m². En
projecte.

juntament.
de St Just Desvern.

Segona. Aquest contracte tindrà una vigència de és de 15 setmanes a comptar des de la
acord amb el previst a la
clàusula 1.4 del plec de clàusules administratives particulars.
Tercera.
responsabilitat civil, per import
.000 euros per sinistre durant tota la durada del
contracte.
responsabilitat civil fineix el 15 de març de 2020, després de la finalització del
contracte.
Quarta.
ISEOVA, accepta i dóna conformitat en aquest acte al
contingut del plec de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions
contracte.
Cinquena. Per a qualsevol circumstància no prevista en el present contracte serà
d'aplicació el que preveuen els plecs de clàusules administratives i prescripcions
tècniques particulars per a
passeig Muntanya de Sant Just Desvern.
Sisena. Si am
als òrgans judicials de la jurisdicció contenciosa administrativa de Barcelona, amb
expressa renúncia del contractista a la jurisdicció dels tribunals del seu domicili.
Setena. El desconeixement del contracte en qualsevol de les seves condicions i dels
documents annexos que en formen part, o de les instruccions, plecs i normes de tota
classe

Per la deguda constatació de tot el que s'ha convingut, se signa digitalment aquest
contracte
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