CONTRACTE- TIPUS EXPEDIENT C-2020-04 LOT X

INTERVENEN

Aureliano García Ruz, DNI número 77091819M en nom i representació d’Aigües del Prat SA, amb NIF
número A58623406, domiciliada al Prat de Llobregat, plaça de l’Aigua, número 1. Inscrita al Registre
mercantil. Actua com a Director Gerent de la mateixa en virtut de poder atorgat al seu favor davant el
Notari del Prat de Llobregat, Román Torres López, amb data 11 de novembre de 2014 (protocol número
1172) i del 24 de febrer de 2015 (protocol número 196).
XXX amb el DNI número XXX en nom i representació de l’empresa XXX , NIF XXX , domiciliada a XXX ,
(XXX). Inscrita al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores des del XXX. Habilitat per a la signatura
d’aquest contracte segons poders atorgats davant XXX, amb data XXX, (protocol número XXX, )
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per celebrar aquest contracte, per
la qual cosa i de conformitat amb l’article 53 del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, que incorpora a
l’ordenament jurídic espanyol diferents directives de la Unió Europea en l’àmbit de la contractació publica
en determinats sectors
MANIFESTEN
I. Que la societat municipal Aigües del Prat SA ha licitat el contracte de subministrament dels materials
hidràulics, dividit en 4 lots. Número d’expedient C-2020-04. Al tractar-se d’una societat municipal, li és
d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), sent d’aplicació per
aquest contracte de forma supletòria ja que es regeix pel que fa a la preparació, adjudicació i modificació
pel Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, que incorpora a l’ordenament jurídic espanyol diferents
directives de la Unió Europea en l’àmbit de la contractació publica en determinats sectors (RDLCSE).
II. Que XXX ha estat l’empresa adjudicatària del contracte del Lot XXX , segons consta a la Resolució del
Director-Gerent del XXX, en la que també es fa constar el valor estimat del contracte, que és de
929.501,22 €, en el supòsits que s’esgotessin totes les unitats previstes, s’afegeixin noves unitats i es
prorrogues el contracte dos anys mes als dos inicials.
III. Que XXX disposa de la capacitat per contractar amb el sector públic en general i en particular per a
la signatura d’aquest contracte segons es demana al plec de clàusules administratives particulars que el
regulen (PCAP)
IV. Que aquest contracte té naturalesa privada i, per tant, queda subjecte al dret privat, regint-se pel
plec de prescripcions tècniques (PPT), les disposicions d’aquest contracte i en allò no previst pel plec de
clàusules administratives particulars (PCAP) que regeixen la licitació, adjudicació i execució del contracte
de subministrament dels materials hidràulics. Documents que formen part del contracte.
V. Que XXX

ha adquirit totes les cessions, permisos i autoritzacions necessàries dels seus legítims
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titulars, alliberant de qualsevol reclamació sobre drets de propietat industrial, comercial o intel·lectual a
Aigües del Prat SA, tal com es fa constar al punt 2 del PCAP.
VI. Que XXX

ha obtingut el consentiment de les persones afectades per poder facilitar la informació

sobre les seves dades personals a Aigües del Prat SA i garanteix que aquestes persones

han estat

informades de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant Aigües
del Prat SA.
En conseqüència, ambdues parts celebren aquest contracte, el qual es regirà pels següents
PACTES
Primer.- L’objecte d’aquest contracte és el subministrament de XXX , que reuneixen els requeriments
tècnics definits al plec de prescripcions tècniques.
Aigües del Prat SA no adquireix cap obligació d’esgotar les quantitats indicades al plec de prescripcions
tècniques, sinó que els materials a adquirir s’ajustaran a les necessitats de la societat municipal. Aquest
fet no comportarà cap tipus de rescabalament a favor de XXX.
Aquest materials i els preus unitaris a aplicar són els que consten a l’annex número 1 del contracte.
Les anteriors quantitats inclouen totes les despeses del subministrament i transport dels materials. La
única despesa no inclosa és l’IVA que figurarà com a partida independent.
XXX serà responsable de tota reclamació relativa a la propietat industrial, intel·lectual o comercial dels
materials, procediments i equips utilitzats en la fabricació dels subministraments, havent d’indemnitzar a
la societat municipal de tots els danys i perjudicis que per aquest motiu poguessin derivar-se de la
interposició de reclamacions, incloses les despeses derivades de les que eventualment poguessin dirigirse contra la mateixa.

Segon.- La societat municipal designa com a responsable del contracte a Jordi González Sánchez,
Director

de

l’Àrea

Tècnica

i

de

Producció.

Telèfon

93

479

35

35;

correu

electrònic

oficinatecnica@aiguesdelprat.cat.
XXX designa com interlocutora amb Aigües del Prat, de conformitat amb la clàusula 26.1 del PCAP, a
XXX

correu electrònic XXX, telèfon XXX .

Tercer.- La durada del contracte és des del XXX al XXX i es podrà prorrogar anualment, fins a dos anys
més, per acord exprés d’ambdues parts.
Una vegada sol·licitat el material s’haurà de lliurar en el termini de 5 dies hàbils (de dilluns a divendres
no festius), llevat que Aigües del Prat indiqui un altre termini superior.

Quart.- El número d’unitats previstes dels materials hidràulics que consten a l’annex 1, es podran
modificar fins a un 20% de l’import anual, d’acord amb allò establert a la clàusula 24 del PCAP. Els preus
unitaris a aplicar seran els que consten a l’annex 1.

Cinquè.- El contracte es podrà modificar en els supòsits de fusions d’empreses en què participi XXX de
conformitat amb la clàusula 23 a) del PCAP i amb els efectes que s’indiquen en aquella clàusula.
XXX no podrà cedir el contracte a un tercer, llevat l’autorització prèvia i expressa d’Aigües del Prat i serà
d’aplicació l’establert a l’apartat b) de la clàusula 23 del PCAP.
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Sisè.- El lliurament del material es realitzarà a les dependències de la societat municipal, entrada per
carrer Riu Llobregat, número 14. Segons s`indica en el punt 9 del plec tècnic s’hauran de subministrar de
forma paletizada en un camió dotat de plataforma elevadora, en horari de 8:00 a 12:30 hores.
Aigües del Prat SA disposarà d’un termini de 5 dies hàbils, a partir de la seva recepció, per a efectuar la
inspecció i comprovació dels subministraments. Transcorregut aquest termini, sense que s’hagi efectuat
cap notificació al contractista, s’entendrà que els materials són conformes a la quantitat i qualitat que
figura en els albarans corresponents.
Si XXX incorregués en demora respecte del compliment dels terminis de lliurament, per causes que li
siguin imputables, serà penalitzat a raó de 5,00€ diaris per cada mil euros del preu del contracte (IVA
exclòs). Cada vegada que les penalitzacions per demora assoleixin el 5% del preu del contracte, Aigües
del Prat podrà rescindir el contracte o acordar un major termini de subministrament, podent imposar
noves penalitats, d’acord amb allò establert a la clàusula 27 del PCAP.

Setè.- Aigües del Prat SA abonarà a XXX els materials efectivament lliurats i formalment rebuts. XXX
presentarà una factura per comanda, amb la relació dels materials subministrats.
El preu del contracte, són els preus unitaris que l’empresa ha ofertat pel número d’unitats que Aigües del
Prat hagi rebut i validat.
El pagament es farà efectiu amb càrrec al compte comptable 603 Materials per a obres i per
manteniment, corresponents de cada exercici pressupostari de la societat municipal.
El pagament es farà per transferència bancària i s’efectuarà contra presentació de la factura que anirà
acompanyada dels documents justificatius dels materials rebuts. Pel que fa al lot 1 també haurà d’anar
acompanyada del document sobre el control de qualitat i traçabilitat del producte (XXX). Una vegada
validada pel responsable del contracte, s’abonarà en el termini de 30 dies naturals a partir d’aquella data.
Les factures hauran de fer referència expressa a que l’òrgan de contractació és el Director Gerent
d’Aigües del Prat SA i que el destinatari de les mateixes és l’Àrea Econòmica de la societat. També haurà
d’incloure el número d’expedient C-2020-04

Vuitè.- El contracte es podrà suspendre si una norma així ho disposa, amb els efectes que aquesta indiqui
i també si en els propers exercicis pressupostaris de la societat municipal, no existeixi crèdit adequat i
suficient per atendre les obligacions econòmiques del contracte, sense que en aquests supòsits tingui dret
XXX al rescabalament de danys i perjudicis que pugui manifestar.

Novè.- El període de garantia és de 2 anys a partir de la recepció dels materials, llevat que el fabricant
hagi atorgat un termini superior. Si durant aquest termini s’acredités l’existència de vicis o defectes
Aigües del Prat SA tindrà dret a reclamar al proveïdor l’esmena els mateixos o rebutjar-los, de
conformitat amb la clàusula 21 del PCAP.

Desè.- El contracte es podrà resoldre per mutu acord i per les causes següents:
a) Per subministrar un material diferent al que s’ha ofertat.
b) Per no subministrar el material en la data prevista.
c)

Per subministrar material defectuós.

d) Per deixar de complir els materials a subministrar, els criteris sanitaris sobre la qualitat de l’aigua
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establerts al Reial decret 140/2003, de 7 de febrer.
e) Per la demora en més de 4 mesos en el pagament de les factures per part d’Aigües del Prat SA, a
partir del termini establert a la clàusula 8.1 del PCAP.
f)

Per incompliment de les condicions especials d’execució establertes a la clàusula 20 del PCAP.

g) Per l’incompliment de les obligacions previstes normativament en relació a la prevenció de riscos
laborals del personal adscrit al contracte.
h) Per l’incompliment del deure d’afiliació i alta en la Seguretat Social del personal que ocupi en
l’execució del contracte, així com l’impagament dels salaris als treballadors que executin la prestació
objecte de contractació
i)

Per la declaració de concurs o la declaració d’insolvència del contractista en qualsevol altre
procediment.

Onzè.- En tot allò no previst en aquest contracte, serà d’aplicació el previst al plec de clàusules
administratives particulars, al plec de prescripcions tècniques i en la documentació lliurada per XXX en la
part validada per Aigües del Prat SA.

Dotzè.- Ambdues parts contractants se sotmeten a l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de
Barcelona, a qui se li encarrega la designació de l’àrbitre o àrbitres i l’administració de l’arbitratge;
obligant-se al compliment de la decisió arbitral.
Sense perjudici de la plena aplicació del pacte arbitral, l’ordre jurisdiccional civil serà competent per a
resoldre les controvèrsies entre les parts en relació als efectes, compliment i extinció del contracte, per la
qual cosa les parts signats d’aquest contracte, amb renúncia als seus propis furs, se sotmeten
expressament als Jutjats i Tribunals del Prat de Llobregat, o en el seu cas, de Barcelona.

En prova de conformitat, ambdues parts contractants signen aquest document-que consta de XXX
pagines i de l’annex corresponent- de forma electrònica, establint-se el dia XXX la data d’inici d’aquest
contracte a tots els efectes.

Aureliano García Ruz

XXX

Aigües del Prat SA

XXX

Annex
Relació dels materials i preus unitaris a subministrar
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