Ajuntament de Pratdip
Expedient núm.: 94/2021
Document de Formalització del Contracte
Procediment: Contractacions
Interessat: Cons Cambrils 3000 SL
Data d'iniciació: 17/03/2021
CONTRACTE ADMINISTRATIU D’OBRES DE CONSTRUCCIÓ
DE SALA MULTIFUNCIONAL AL CEIP SANTA MARINA DEL
MUNICIPI DE PRATDIP

D'una part, JOAN MARIA ROVIRA VERNET, Alcalde del
Ajuntament de Pratdip, amb NIF núm. ,representació i interès de
l’Ajuntament de Pratdip amb CIF P431200E i amb domicili a
l’Avinguda Catalunya, 7 assistit del Secretaria Interventora de la
Corporació municipal IZASKUN LARROYA ROBERT, que dóna fe de
l'acte. D’ara en endavant l’adjudicant.

MANIFESTEN:
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària i suficient per
a contractar en les respectives qualitats en què actuen i de comú
acord,
1. Que en virtut de Decret d’Alcaldia 36/2021 de data 18 de
març del 2021 es va aprovar l’expedient de contractació,
mitjançant procediment obert simplificat, de l’obra: Sala
Multifuncional del CEIP Santa Marina de Pratdip; en data 13
d’abril del 2021, per decret d’Alcaldia 46/2021, es van aprovar
els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i Tècniques
que han de regir la contractació i es va disposar l'obertura de
la licitació.
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I de l’altra, el Sr. AGUSTIN GOMEZ ALONSO, amb DNI
52.961.870-T, representant de l’empresa CONS CAMBRILS 3000 SL
amb NIF B-43977206 i domicili al C/ Benet Vidal i Gimbernat, 45 de
Cambrils, i correu electrònic a efectes de notificacions
tecnico@consfjfl.com i administració@consfjfl.com . D’ara en
endavant l’adjudicatari.
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2. Amb data 7 de maig del 2021, es va constituir la Mesa de
Contractació la qual, una vegada valorades les ofertes
presentades, va formular proposta d’adjudicació a l’òrgan de
contractació.
3. Amb data 7 de maig del 2021, d'acord amb la proposta de la
Mesa de Contractació, l’Alcalde l’Ajuntament va adjudicar,
mitjançant Decret d’Alcaldia el contracte per a l’execució del
projecte de la Sala Multifuncional del CEIP Santa Marina de
Pratdip a CONS CAMBRILS 3.000 SL, representada legalment
pel Sr. Agustin Gomez Alonso.
4. Aquest contracte, que té naturalesa administrativa, estarà
subjecte a la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del
Sector Públic, així com pel Reial Decret 1098/2001, de 12
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.
Així doncs, formalitzen el present contracte que es regirà per les
següents

PRIMERA. CONS CAMBRILS 3.000 SL,
es compromet a la
realització de les següents prestacions: SALA MULTIFUNCIONAL
CEIP SANTA MARINA, conformement al plec de clàusules
administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques, que
figuren en l'expedient, documents contractuals que accepta
incondicionalment i sense reserva alguna i del que deixa constància
signant en aquest acte la seva conformitat en ell.
SEGONA. El preu del contracte és de
Import del contracte:
83.747,47.-€

Impostos (21%):
17.586,96.-€

Total:
101.334,43.-€

TERCERA. El termini d'execució del contracte és de 4 Mesos
(incloent la baixa de 4 setmanes realitzada per l’adjudicatari),
comptades des de l'endemà al de la signatura de l’acta de replanteig,
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CLÀUSULES:
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que es farà un cop hi hagi aprovat el pla de seguretat.
QUART. Agustin Gomez Alonso, en representació de CONS
CAMBRILS 3.000 SL,
presta la seva conformitat al Plec de
condicions que és document contractual, signant-ho en aquest acte 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.
El contracte actual es firmarà electrònicament per les parts i es
notificarà una vegada estigui firmat.
L’Alcalde
Representant de

El

La Secretaria-Interventora
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CONS CAMBRILS 3.000 SL

