Ajuntament de Golmés
( El Pla d’Urgell )

DOCUMENT DE FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
D'una part, JORDI CALVÍS TORRELLES, Alcalde-President de l'Ajuntament de Golmés, amb NIF
núm. P2512800J, assistit de la Secretària de la Corporació Pilar Jové Bacardí, que dona fe de
l'acte.
D'una altra part JORDI PALLÉ TORRES, amb NIF. 40.872.480-P, en representació de l'empresa
IRRIGA WATER SOLUTIONS amb NIF. núm. B25323809, amb domicili a l'efecte de notificacions
al Polígon Industrial el Segre, C/ A parcel·la 2, nau 3 – 25190 Lleida i a l’adreça de correu
electrònic mcdelafuente@irriga.es
La finalitat del present acte és la de procedir a la formalització del següent contracte:
Tipus de contracte: obres
Objecte del contracte: xarxa de sanejament nucli antic Golmés
Procediment de contractació: obert simplificat

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 45221220-0 / clavegueram
Valor estimat del contracte: 127.358,61
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 127.358,61

IVA%: 26.745,31

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 154.103,92
Durada de l'execució: 3 mesos

Durada màxima: 3 mesos

Aquest contracte es va adjudicar per acord de la Junta de Govern Local, de data 6 de juliol de
2021, segons es desprèn dels següents
ANTECEDENTS
Document
Memòria Alcaldia justificativa de la contractació
Informe de Secretaria
Informe d'Intervenció
Resolució tramitació expedient - decret
Plec prescripcions tècniques
Plec de clàusules administratives
Informe de fiscalització prèvia / RC
Acord Junta de Govern Local inici licitació
Anunci de licitació
Certificat ofertes presentades
Acta Mesa contractació valoració i proposta
Ofici requeriment licitador oferta més avantatjosa
Constitució garantia definitiva
C. Portal, 1 25241 - Golmés
Telèfon: 973 601 501 - Fax: 973 711 013
E-mail: ajuntament@golmes.cat

Data/Núm.
20/04/2021
20/04/2021
20/04/2021
20/04/2021 núm. 41
25/04/2021
06/05/2021
20/04/2021
11/05/2021
14/05/2021
16/06/2021
16/06/2021
17/06/2021
25/06/2021

I convenint a ambdues parts, en qualitat d'adjudicador i adjudicatari, el contracte actual
d’obres, ho formalitzen en aquest document administratiu, conformement a les següents
CLÀUSULES
PRIMERA. JUAN PALLÉ TORRES, en nom i representació de l’empresa IRRIGA WATER
SOLUTIONS, SL es compromet a la realització de la següent obra: REPOSICIÓ DE LA XARXA DE
SANEJAMENT DEL CASC ANTIC DE GOLMÉS, d’acord amb l’oferta presentada i amb el plec de
clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques, que figuren en
l'expedient, documents contractuals que accepta incondicionalment i sense cap reserva i del
que deixa constància signant en aquest acte la seva conformitat.
SEGONA. El preu del contracte, IVA inclòs, és el de 133.992,07 euros, essent l’import net del
contracte 110.737,25 euros i l’IVA de 23.254,82 euros.
TERCERA. El termini d'execució del contracte és de 3 MESOS, comptats a partir de la data de
l’acta de replanteig que s’ha de signar amb el director de l’obra.
QUARTA. El termini de garantia serà d’UN ANY a partir de la data de recepció de l’obra, durant
el qual s’ha de mantenir la fiança definitiva constituïda mitjançant aval bancari per import de
5.536,87.
QUINTA. JUAN PALLÉ TORRES, en nom i representació de l’empresa IRRIGA WATER
SOLUTIONS, SL presta la seva conformitat al Plec de condicions tècniques i administratives que
és document contractual i se sotmet, per quan no es trobi en ell 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.
Golmés, a la data de la signatura electrònica

Jordi Calvís Torrelles
L’Alcalde

Juan Pallé Torres
Irriga Water Solutions, SL

Pilar Jové Bacardí
La secretària

