CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SUBMINISTRAMENT DE 53 CONTENIDORS

COMPAREIXEN:
D’una part el senyor David Masot Florensa, president del Consell Comarcal del Segrià, i en
el seu nom i representació, d’acord amb allò establert als articles 21.1 b) de la Llei 7/85,
Reguladora de les bases de règim local i 13.1 a) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya,
I d’una altra part el senyor Mario Garcia Hortal, amb NIF núm. 52885289D actuant en nom i
representació de l’empresa NORD EASY IBERICA SLU amb NIF B86612629.
La finalitat del present acte és la de procedir a la formalització del contracte de
subministrament i instal·lació de 53 contenidors de càrrega bilateral per a la recollida de
residus municipals (sistema illes).

Reconeixent-se ambdues parts la competència i capacitat legal necessària per a
l’atorgament d’aquest contracte, manifesten de comú acord amb el seu contingut, en base
als següents ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS:
Primer.- Per Decret de Presidència núm. 216/2020 es va aprovar l’expedient número
29/2020 de contractació del subministrament titulat: “SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
DE 53 CONTENIDORS PER LA RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS A 7 MUNICIPIS
DE LA COMARCA” i convocar la seva licitació mitjançant procediment obert, tramitació
URGENT, amb sobre digital. Simultàniament s’aprovaren el Plec de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques que regiran l’esmentada contractació.
Segon.- Aquesta convocatòria havia estat publicada al Perfil del Contractant, finalitzant el
termini per a la presentació de propostes el 23 de juny de 2020, data en la que l’única
empresa licitadora, Nord Easy Iberica SLU, la documentació que conforma la seva oferta
mitjançant l’eina “sobre digital” d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars.
Tercer.- Un cop transcorregut el termini per a la presentació de propostes, la Mesa de
Contractació, segons s’acredita en l’Acta formalitzada el dia 26 de juny de 2020 que figura a
l’expedient, ha resolt proposar l’adjudicació del contracte a l’empresa Nord Easy Iberica SLU
d’acord amb el contingut de la proposta presentada a la licitació, per haver resultat l’única
oferta finalment admesa i presentar una proposta favorable a la relació qualitat-preu,
corresponent a l’òrgan de contractació requerir la documentació prevista clàusula 3.9. de la
part específica del plec de clàusules administratives.
Quart.- Per Decret de Presidència núm. 279/2020 es va acordar requerir a l’empresa Nord
Easy Iberica SLU la constitució de la garantia definitiva de 4.881,25 € (equivalent al 5% del
preu d’adjudicació IVA exclòs) i així com la documentació acreditativa de la seva aptitud per
a contractar (capacitat d’obrar, personalitat jurídica i solvència) i la documentació addicional
que es relaciona a la clàusula 3.9. de la part específica del PCAP, degudament signada
electrònicament pel contractista. Dins el termini concedit a l’efecte l’empresa Nord Easy
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Iberica SLU ha presentat la documentació requerida, la qual ha estat verificada i trobada
conforme.
Cinquè.- Per Decret de Presidència núm. 303/2020, signat en data 10 de juliol, s’ha
adjudicat el contracte de subministrament per l’adquisició i instal·lació de 53 contenidors de
càrrega bilateral per a la recollida de residus municipals (sistema illes) licitat mitjançant
procediment obert, tramitació urgent, a l’empresa Nord Easy Iberica SLU amb NIF
B86612629 per haver resultat l’única oferta admesa i presentar una proposta favorable a la
relació qualitat-preu, tal com figura a l’expedient, d’acord amb les condicions previstes en el
plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques que regeixen la licitació, essent la
proposta econòmica presentada i acceptada i la resta de condicions específiques
acceptades.
El que s’ha transcrit i relacionat concorda amb els seus originals i amb l’expedient
corresponent al qual em remeto.
En virtut de tot el que s’ha dit, els compareixents PACTEN, CONVENEN I ATORGUEN:
PRIMER.- OBJECTE
L’objecte del contracte és el subministrament per l’adquisició i instal·lació de 53 contenidors
de càrrega bilateral per a la recollida de residus municipals (sistema illes) licitat mitjançant
procediment obert, tramitació ordinària, a l’empresa Nord Easy Iberica SLU amb NIF
B86612629 per haver resultat l’única oferta admesa i presentar una proposta favorable a la
relació qualitat-preu.
SEGON.- CONDICIONS D’EXECUCIÓ
La contractista presta la seva conformitat amb el contracte i amb el plec de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques al qual s’adjunten, formant part d’aquest,
i s’obliga a dur-lo a terme amb subjecció a les condicions aprovades, a més de les
disposicions legals vigents i les que més endavant es dictin, i a respondre del seu
compliment amb la garantia constituïda a l’efecte tal com figura a l’expedient.
En concret s’obliga al contingut de la proposta tècnica presenta que consta a l’expedient, i la
proposta econòmica presentada i acceptada i la resta de condicions específiques següents:
Preu adjudicació IVA exclòs: 97.625,00 €

IVA 21%: 20.501,25 €

Preu adjudicació IVA inclòs: 118.126,25 euros, IVA inclòs

Instal·lació dels contenidors a tots els municipis: entre 11 i 12 setmanes des de la data
d’adjudicació, amb el següent detall:
MUNICIPI

DATA INICI des
de l’adjudicació

DATA FINAL des de
l’adjudicació

Durada treballs
instal·lació

Torre-serona
Alcoletge
Gimenells i Pla de la Font
Benavent de Segrià

11 setmanes
11 setmanes
11 setmanes
11 setmanes

12 setmanes
12 setmanes
12 setmanes
12 setmanes

1 dia
1 dia
1 dia
1 dia
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Rosselló
Alfès
Torres de Segre

11 setmanes
12 setmanes
12 setmanes

12 setmanes
13 setmanes
13 setmanes

1 dia
1 dia
2 dies

TERCER. - ORDRE JURISDICCIONAL EN CAS DE DIVERGÈNCIES
Es reconeix la competència dels Tribunals de la jurisdicció Contenciosa Administrativa
corresponents a Lleida, en cas de divergències.

I en prova de conformitat dels antecedents i dels pactes presos, així ho atorguen, fets els
advertiments legals, en especial els que es refereixen al compliment del que disposen les
normes que regeixen la contractació administrativa, i llegit aquest contracte els atorgants el
ratifiquen i signen, amb els plec de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques que formen part del mateix.

L’adjudicatari

El president

David Masot Florensa

Mario Garcia Hortal

La secretària

Carme Vallés i Fort
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