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Contracte administratiu

Sol·licitud d’accés a aplica

GENERALITAT DE CATALUNYA

Al centre INS PINEDA DE MAR situat a C/ Botticelli 6-8 de Pineda de Mar,

Dades del/de la sol·licitant
Nom i cognoms

Reunits

Dades de la persona que cal au

Nom i cognoms
D'una part la directora del centre, en virtut de les competències atorgades per la Llei
12/2009, de 10 de juliol, d'educació, que regula l'autonomia de gestió econòmica dels
Justificació de la sol·licitud
centres de la Generalitat de Catalunya.

Dades l’aplicació que se sol·lici

De l’altra part, Victor Recoder Miralles, amb DNI núm. 37743957-Z, que actua Nom
en
representació de l'empresa SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS S.A.U., amb NIF
A-08259541, segons l’escriptura núm. 1718 atorgada a Madrid en data 16 de Juliol
davant senyor Santiago Alfonso González López, de l'Il·lustre Col·legi Notarial Compromisos
de
Madrid.

D’acord amb la Instrucció 1/2012, de
a l’Administració de la Generalitat de

Ambdues parts es reconeixen la competència i la capacitat respectivament consideració
per
d’eines de treball que la
formalitzar aquest contracte, corresponent a l’expedient núm. 08065366/2019/01. desenvolupar les tasques i funcions e
En aquest sentit, s’informa que:

Antecedents administratius

- El/la cap de la unitat o l’òrgan resp
de la veracitat de les dades que s’
el bon ús del sistema d’informació

1. En data 05/07/2019 es va resoldre iniciar i aprovar la tramitació de l'expedient de
- Cal tractar de manera lleial i lícita l
contractació del servei NETEJA de l’Institut Pineda de Mar mitjançant el procediment
manté amb el Departament d’Ense
obert simplificat, per un import total de 30.567,31 euros, IVA exclòs (36.986,46 euros,
atorgades, i només es poden utilitz
IVA inclòs).
- El treballador/a autoritzat és respo
i de les paraules de pas assignats

suplantar-ne la identitat i tractar les
2. En data 22/07/2049, el servei esmentat es va adjudicar a l’empresa Servicios
Industriales Reunidos, S.A (SIRSA).
- S’ha de guardar reserva total resp

o mitjançant terceres persones, les
s’accedeixi per raó de les seves fu
Departament és d’ús temporal, am
o còpia, amb independència del su
finalitzar la relació que es manté a

Clàusules

1. Víctor Recoder Miralles d’acord amb la representació que té, es compromet
- Cal retornar o, si escau, destruir le
executar el servei de NETEJA al l’Institut Pineda de Mar, amb estricta subjecció al plec
d’informació quan finalitzi la relació
de prescripcions tècniques i al plec de clàusules administratives particulars –documents
- S’ha de respectar la normativa vig
i protegir, pel que fa al trac
contractuals que s'adjunten, els quals accepta plenament signant cadascun d’aquests– garantir
i
les persones físiques, especialmen
a les condicions estipulades a la proposició tècnica que ha estat aprovada pel centre.

- Tots els accessos que es facin als

verificar-ne els indicis existents so
2. L'import total de 30.567,31 euros, IVA exclòs (36.986,46 euros, IVA inclòs), que
sens perjudici d’adoptar les mesur
s’abonarà d’acord amb les normes pressupostàries del centre, una vegada el servei
responsabilitats disciplinàries o de
sigui recepcionat conformement.
- El Departament d’Ensenyament po

El preu unitari és de 3.056,73 euros, IVA exclòs, 3.698,65 euros, IVA inclòs.

que se li encomanin.

Amb la signatura d’aquest docume
Lloc i data
Signatura del/de la sol·licitant
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3. El termini d'execució del servei és des del 09/09/2019 fins al 31/06/2020.

GENERALITAT DE CATALUNYA

En tot cas, si s’incompleix el termini fixat en aquest contracte caldrà ajustar-se al règim de
penalitats que, per demora en l'execució, s'estableix en el plec de clàusules
administratives particulars.
4. Per respondre del compliment del contracte l'adjudicatari/ària ha manifestat, mitjançant
un escrit de data 17/07/2019 que constituirà una garantia definitiva per un import de
1528,37 euros, que s’instrumentarà, d'acord amb l'article 108.2 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen 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, mitjançant la retenció en el preu.
L'empresa adjudicatària queda assabentada que, per a aquest contracte , no s’aplicarà
cap fórmula de revisió de preus.
5. El termini de garantia es fixa en 1 mes des de l'acte formal de recepció del servei.
6. El contractista es compromet a complir la normativa vigent en matèria laboral i de
seguretat i higiene en el treball, en tots els seus aspectes, en què s’inclouen els
referents a la previsió i a la Seguretat Social.
7. Víctor Recoder Miralles d'acord amb la representació que exerceix, renuncia a tot
fur de privilegi i se sotmet als tribunals de Catalunya de la jurisdicció contenciosa
administrativa competents en les qüestions litigioses que se suscitin.
8. L'adjudicatari/ària declara que l'empresa que representa no es troba inclosa en cap
dels supòsits de prohibició per contractar amb l'Administració, que estableix l'article 71
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen 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.
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest contracte, les dues parts el
signen per duplicat.
Pineda de Mar, 31 de juliol de 2019
L’adjudicatari
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