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Aiuntament de L'Hospitalet

ELECNOR, SA

L'Hospitalet, 24 de maig de 2019

REUNITS

na part, el tinent d'alcaldia, Manuel Brinquis Pérez, en exercic¡ de les facultats que
li atorga el Decret de I'alcaldia 6375 de 26 de juliol de 2016, i actuant en nom i
representació de l'Ajuntament de I'Hospitalet, amb CIF P-0810000J.
I de l'altra, el senyor David Ruiz González, en nom de I'empresa ELECNOR SA, amb
NIF A48027056, les dades irepresentació del qual resten acreditades a I'expedient, i
amb domic¡li a Cornellá de Llobregat, caner Ríos Rosas, 40 (08940).
Donant fe de I'acte el Vicesecretari - Secretari técnic de la Junta de Govern Local de
I'Ajuntament, Fernando Aragonés Seijo.

Ambdues parts es reconeixen competéncia i capacitat recíprocament per I'atorgament
del present acte, que té els següents;

ANTECEDENTS ADM IN ISTRATIUS

l.- Per Provisió del tinent d'alcaldia de I'Area d'Hisenda iServeis Centrals es disposá
I'inici de I'expedient per a la contractació del subministrament i manten¡ment prevenliu
i correctiu de la infraestructura de telecomunicacions (exceptuant I'electrónica de
xarxa) dels edificis de I'Ajuntament de I'Hospitalet de Llobregat (SU-35/2018).
ll.- Per Acord de la Junta de Govern Local de data 30 d'octubre de 2018 es va aprovar
la contractació, mitjangant procediment obert subjecte a regulació harmoniEada, del
subministrament ¡ manteniment preventiu i conecliu de la infraestructura de
telecomunicacions (exceptuant I'electrón¡ca de xarxa) dels edificis de l'A¡untament de
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I'Hospitalet de Llobregat, per un valor estimat de contracte de 792.000,00 euros.

.- Per Resolució número 122012019 de 20 de febrer, signada pel tinent d'alcaldia de
I'Area d'Hisenda i Serveis Centrals, es van classificar les ofertes i es va considerar
com a més avantatjosa la presentada per I'empresa ELECNOR, SA.
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lV.- Transcorreguis els terminis establerts a I'article 150.2 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, ELECNOR SA ha aportat la documentació
acreditativa de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals amb la Hisenda
Pública, la Seguretat Social i I'Ajuntament de I'Hospitalet iha const¡tu¡l en data 5
demarg de 2019 la garantia definitiva del contracte per import de 18.000,00 euros,
segons carta de pagament núm. 190007344.

V.- Per Acord de la Junta de Govern Local de data 30 d'abril de 2019 es va aprovar
I'adjudicació del present contracte a I'empresa ELECNOR SA, pels preus unitari
ofertats i un import máxim de 360.000,00 euros IVA exclós, la memdria técnica i les
especificacions incloses en la seva proposició.
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Vl.- La despesa derivada de l'execució del contracte, per un import máxim de
435.600,00 euros (360.000,00 euros més 75.600,00 euros del 21o/o d'lVA), té carácter
plurianual i anirá a cárrec dels pressupostos munic¡pals corresponents.
El present contracte es regir¿ per les següents:

CLAUSULES

PRIMERA.- David Ru¡z González, en representac¡ó de I'empresa ELECNOR SA, es
compromet a la prestac¡ó del subministrament i manteniment preventiu icorrectiu de la
infraestructura de telecomunicacions (exceptuant I'electrón¡ca de xarxa) dels edificis
de I'Ajuntament de I'Hospitalet de Llobregat, amb estricta subjecció als plecs de
condicions administratives i técniques, aixÍ com a I'oferta ila memór¡a técnica
presentades, documents que accepta plenament i formen part d'aquest contracte.
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SEGONA.- El preu del contracte és pels preus un¡taris ofertats i un import m¿xim de
435.600,00 euros (360.000,00 euros més 75.600,00 euros del 21% d'lVA).
El pagament del servei s'efectuará segons ies condicions establertes a la cláusula 16
pressupostos
municipals corresponents.

del plec de condicions administratives particulars, iamb c¿rrec als

TERCERA.- Formen part del contracte les següenls especif¡cacions incloses en la
proposició del contractista:
. Aportació de bosses d'hores sense c¿rrec per a I'Ajuntament:
- 3 bosses d'hores de 20 hores anuals de Cap de Projecte
- 3 bosses d'hores de 40 hores anuals de Técnic EsDecial¡sta
- 3 bosses d'hores de 50 hores anuals d'Oficial
. Preu/hora:
- Del Cap de Pro¡ecte 35€/h
- Del Técn¡c Esoecialista 30€/h
- De l'Oficial 25,50€/h
. Inclou totes les peces de recanvi necessáries pel manteniment preventiu
. Millora dels nivells de servei
- Millora en 2 hores el temps de resolució de les incidéncies urgents
- Millora en 2 hores el temps de resolució de les peticions urgents
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QUARTA.- El termini de durada del contracte és de 2 anys, amb un període d'execució
de I'l de juny de 2019 al 31 de maig de 2021.
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El contracte será prorrogable de forma expressa per un termini máxim de dos anys,
sense que la durada de la seva vigéncia incloses la prdrroga pugui excedir de 4 anys.
La prórroga será obligatória per al contractista quan aquesta se li hagi comunicat amb
una antelació mínima de 2 mesos a la finalització de la durada del contracte.
CINQUENA.- Ateses les caracterísliques i durada del contracte, I'adjudicatari no té
dret a revisió de oreus.

SISENA.- Les condicions especials d'execució, essencials i la resta d'obligacions del
contractista són les establertes a la cláusula 19 del olec de condicions administratives
oart¡culars.
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SETENA.- D'acord amb I'article 133.2 de la Llei de contractes del sector públic, el
contract¡sta haurá de respectar el carácter confidencial de la informac¡ó a la qual tingui
accés degut a I'execució del contracte. El deure de confidencialitat té una vigéncia de
5 anys a comptar des del coneixement de la informació de referéncia.
VUITENA.- Qualsevol treball desenvolupat durant la vigéncia del contracte per part de
I'empresa contractada és propietat de l'Ajuntament de I'Hospitalet de Llobregat.
NOVENA.- El contracte només es podrá modificar per raons d'interés públic, en els
i en la forma que s'especifiquen a la cláusula 23 del plec de cond¡cions
particulars ide conform¡tat amb el que es preveu en els articles 203 a
de la Llei de contractes del sector oúblic.
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DESENA.- Es permet la subcontractació d'un 30o/o del servei, de conform¡tat amb les
cláusufes 25 i 26 del olec de condicions administratives particulars.

ONZENA.- Els supósits de successió del contractista són els que s'estableixen a
I'article 98 de la Llei de contractes del sector públic.
En el present contracte resta prohib¡da la cess¡ó.

DOTZENA.- El régim de penalitats en quant a demora en les prestacions del
contracte icompliments defectuosos o incompliments és el previst a les cláusules 29 i
30 del plec de condicions administratives particulars.

TRETZENA.- Són causes de resolució del contracte les establertes com a tals a la
cláusula 3l del plec de condicions administratives particulars.
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CATORZENA.- En el present contracte es fixa un termini de garantia de 2 anys tant
pel subministrament com pel servei, sens perjudici que aquest termini pugui ser
millorat per I'adjud¡catr¡.

Es procedirá a la cancel'lació o devolució de la garantia definitiva quan s'aprovi la
liquidació del contracte, si no resulten responsabilitats que s'hagin d'exigir al
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contractista.

QUINZENA.- ELECNOR SA accepta com a domicili a efectes de notif¡cac¡ó les
adreces electróniques estudios sistemas@elecnor.com i druiz@elecnor.com, incloses
en la documentació presentada a la licitació, en compliment del plec de condicions
administratives particulars, de conformitat amb el que disposa l'art. 146.1.e) del Reial
Decret Legislatiu 312011 de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Lle¡
de contractes del sector públic; i en la seva conseqüéncia, accepta expressament que
les notificacions que I'Ajuntament efectui a les esmentades adreces electrÓniques
tindran tots els efectes previstos a I'art.40.3 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del
procediment adm¡nistratiu comú de les administracions públiques.

El contractista es compromel a notificar a I'Ajuntament qualsevol canvi en aquestes
adreces. La falta de comunicació d'aquesta circumstáncia no desvirtuará la validesa
de les notificacions efectuades en les adreces que consten en el present contracte.
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SETZENA.- El contract¡sta presta la seva conformitat a l'oferta presentada i als plecs
de condicions que regeixen aquest contracte, ise sotmet, per quant no es troba en ell
establert, als precepies de la Llei 7185 de 2 d'abril, de Bases de Régim Local, del
Decret Legislatiu ZIZOIS ¿e 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
municipal ide régim local de Catalunya, i del Reial Decret Legislatiu 312011 de 14 de
novembre, pel qrJal s'aprova el Te¡1 Refós de la Llei de contractes del sector públic,
del R.D 8lil2009 de 8 de maig, de desenvolupament parcial de la LCSP, idel R'D'
1098/2001 de 12 d'octubre pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de
contractes de les administracions públiques.
Per donar const¿ncia al convingut, se signa el present contracte per duplicat i a un sol
efecte, en el lloc ¡ data al principi indicat.
PER L'ADMINISTRACIÓ,
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UDICATARIA,

PER L'EMPRE

el

or
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Manuel Brinquis Pérez

EL VICESECRETARI - SECRETARI TÉCNIC
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL,
que dóna fe de l'acte,

Fernando Aragonés Seijo
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