CONTRACTE MIXT PEL SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM D’ARRENDAMENT
TEMPORAL, D’UN SISTEMA MODULAR DE GRADERIES PER LA CANTADA
D’HAVANERES DE PALAFRUGELL
D'una part, el senyor Josep Piferrer Puig, president de l’Institut de promoció econòmica
de Palafrugell, en endavant l’IPEP, amb NIF P1700054H, amb domicili al carrer Major, 1
“Can Rosés”, de 17200 Palafrugell.
De l'altra part, el senyor Lluís Herrero Alvarez amb DNI 40331816M i Roman Balcells
Caze amb DNI 46345886N, actuant en nom i representació com a apoderats
mancomunats de NUSSLI IBERIA, SAU amb NIF A63893895, amb domicili al carrer
Buenaventura Aribau, 23 – 08430 La Roca del Vallés, manifestant tenir plena capacitat
per signar el present document i no estar incursos en cap de les causes d'incompatibilitat
i incapacitat que determinen les disposicions vigents en aquesta matèria i reconeixent-se
mútuament legal capacitat per obligar-se,
EXPOSEN
I.- Expedient. En data 13 de febrer de 2018 la Junta de govern de l’IPEP va aprovar
l’expedient de contractació per la licitació de el subministrament, en règim d’arrendament
temporal, d’un sistema modular de graderies, entarimats, seients i d’altre petit material
juntament amb el servei de muntatge i desmuntatge d’aquest, per l’esdeveniment de la
cantada d’havaneres de Palafrugell, amb un valor estimat del contracte de 232.320€, IVA
inclòs, i per un preu anual de licitació de 58.080€, IVA inclòs, multiplicat per la durada
inicial més les possibles pròrrogues.
II.- Finançament. La despesa resultant de la contractació serà a càrrec de l’aplicació
32432022109, “Despeses infraestructures cantada d’havaneres de Calella”, del
pressupost de l’exercici 2018.
III.- Procediment d'adjudicació
1.- Per procediment obert de conformitat amb el que estableixen els articles 138 i 157 del
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
2.- Proposta d'Adjudicació: Mitjançant acord de la Mesa de Contractació, en sessió
celebrada el dia 9 d’abril de 2018, es proposa l'adjudicació del contracte a l’empresa
NUSSLI IBERIA, SAU amb NIF A63893895, com a oferta econòmica més avantatjosa.
L'adjudicatària ha aportat els documents necessaris per a l'adjudicació del present
contracte exigits en el plec de clàusules administratives particulars. Així mateix s'ha
procedit al dipòsit de la garantia definitiva d'acord amb l’aval que consta en l'expedient,
amb núm. d’operació 320180000053, per import de 2.397,50€.
3.- Adjudicació: Mitjançant acord de Resolució de la presidència de data 2 de maig de
2018, es va procedir a l'adjudicació del contracte en els termes anteriorment indicats, que
ha estat notificada als licitadors i candidats.
I convenint ambdues parts, en qualitat de adjudicador i adjudicatari, formalitzen el present
contracte, d'acord amb les següents :

CLÀUSULES
Primera.- Objecte
Subministrament, en règim d’arrendament temporal, d’un sistema modular de graderies,
entarimats, seients i d’altre petit material juntament amb el servei de muntatge i desmuntatge
d’aquest per l’esdeveniment de la cantada d’havaneres de Palafrugell.
El contracte inclou el lloguer del material, els transports de subministrament i recollida, la
maquinària de descàrrega i càrrega (grues, carretons elevadors,...), la manipulació del
material, el muntatge, que es realitzarà durant els dies previs a la celebració de la cantada, i el
desmuntatge, que es realitzarà durant els dies immediatament posteriors, d’acord amb el que
s’estableix en el plec de prescripcions tècniques.
El contractista es compromet a executar els serveis objecte de l'adjudicació d’acord amb el
Plec de clàusula administratives particulars, plec de prescripcions tècniques i l’oferta
presentada, documents contractuals que accepta plenament.
Segona.- Preu i millores
El preu del contracte és l’import total de 58.019,50€ ( 47.950€ més 10.069,50€ euros
corresponents al 21% d’IVA)
Millores:
- Subministrament i instal·lació 6 pals d’alumini de 3 metres d’alçada als laterals de
l’amfiteatre, per il·luminació.
- Subministrament i instal·lació de baranes d’alumini que assegurin la bona visibilitat de tot
el públic atès els desnivells existents.
Tercera.- Durada
La durada del contracte és de dos anys prorrogable per anualitats fins a un màxim de 4 anys a
executar dins el període previst al plec de prescripcions tècniques.
Quarta.- Responsable del contracte
A l'efecte de dur a terme el seguiment de l'execució del contracte queda designat com a
responsable del contracte el gerent de l’IPEP.
Cinquena.- Legislació aplicable
Com supletori d'aquest contracte s'estarà al que disposa el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i el
RD 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques i RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment
la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
Després de la lectura i signatura del present contracte, els atorgants es ratifiquen i afirmen el
seu contingut, signant per duplicat i a un sol efecte, en la data que consta a les respectives
signatures electròniques.
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