CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
(Exp. 12/2021)
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REUNITS
D'una banda la Sra. Montserrat Duch i Solé, regidora d’Hisenda, Coordinació i Règim Intern, amb
DNI núm. 46.583.894-Q, assistida per la Secretària accidental de l’Ajuntament, Sra. Ivonne Carné
i Soteras.
De l'altra el Sr. Miquel Soler i Vila, amb DNI núm. 46.216.039-T.

ACTUEN
La Sra. Montserrat Duch i Solé, regidora d’Hisenda, Coordinació i Règim Intern, que actua per
delegació de l’Alcalde, de conformitat amb el decret d’Alcaldia de data 25.11.2020.
El Sr. Miquel Soler i Vila, que actua en nom i representació de l’empresa SERVIPREIN, SOCIEDAD
DE PREVENCIÓN SL, amb CIF núm. B64171895, d’acord amb el certificat del Registre Electrònic
d'Empreses Licitadores, i atès que les dades han estat comprovades amb data d’informació registral
de 19.04.2021, manifesta que té plena capacitat per a contractar i no es troba sotmès en cap causa
de prohibició per a contractar amb l’Ajuntament.
Considero als compareixents amb la capacitat legal necessària per a l’atorgament del present
contracte.
ANTECEDENTS
I.- En data 2.03.2021 la regidora delegada d’Hisenda, Coordinació i Règim Intern, va acordar iniciar
expedient núm. 12/2021, relatiu a la contractació del SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS, amb un pressupost base de licitació de 31.000 euros/any IVA exclòs i 33.730
euros/any IVA inclòs, declarant com a forma d'adjudicació el del procediment obert simplificat.
II.- Una vegada duts a terme tots els tràmits legalment establerts, en data 30.04.2021, la regidora
delegada d’Hisenda, Coordinació i Règim Intern va acordar adjudicar, a favor de l'empresa
SERVIPREIN, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN SL, la contractació del SERVEI DE PREVENCIÓ
DE RISCOS LABORALS (Exp. 12/2021), per un import de 21.829,50 euros/any IVA exclòs i
24.158,82 euros/any IVA inclòs, d’acord amb la seva oferta i els plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques.
III.- Conforme la carta de pagament que s'uneix a aquest document, l'adjudicatari ha constituït la
garantia definitiva de 1.091,48 euros.
I convenint ambdues parts en qualitat d'adjudicador i adjudicatari el present contracte del SERVEI
DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS, el formalitzen en aquest document pel qual
P A C T E N, C O N V E N E N
I ATORGUEN
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PRIMER.- El Sr. Miquel Soler i Vila, en nom i representació de l'empresa SERVIPREIN, SOCIEDAD
DE PREVENCIÓN SL, s'obliga al compliment del contracte del SERVEI DE PREVENCIÓ DE
RISCOS LABORALS (Exp. 12/2021), d'acord amb l'oferta presentada i els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques, a més de les disposicions legals vigents i les
que en endavant es dictin, i a respondre del seu compliment amb la garantia constituïda.
SEGON.- S’estableix una durada del contracte de DOS ANYS, a comptar des de la data de
signatura del contracte del servei de prevenció de riscos laborals.
TERCER.- El preu del contracte s'estableix en la quantitat total de 21.829,50 euros/any IVA exclòs i
24.158,82 euros/any IVA inclòs, que es farà efectiu de conformitat amb el que s'estableix en els plec
de condicions reguladors i s'atendrà a l'establert en l'oferta presentada i els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques.
QUART.- Les altres prescripcions del contracte són les que corresponen als plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques que van servir per la licitació.
CINQUÈ.- Ambdós contractants queden obligats al compliment d'aquest contracte i se sotmeten
expressament als preceptes legals que siguin d'aplicació.
SISÈ.- L’adjudicatari declara sota la seva responsabilitat que les circumstàncies que consten en el
certificat del Registre Electrònic d'Empreses Licitadores que ha servit per l’adjudicació no ha
experimentat cap variació.
Així ho atorguen, fetes les advertències legals, en especial les que es refereixen al compliment del
que disposen les normes que regeixen la contractació administrativa.
I llegit el present contracte, els atorgants el ratifiquen i signen en prova de conformitat.
Del fet que els compareixents coneixen aquest contracte i del caràcter amb que obren i de tot el
contingut d’aquest contracte, en dóna fe la Secretària accidental de l’Ajuntament d’Igualada.
REGIDORA D’HISENDA,
COORDINACIÓ I RÈGIM INTERN

EL CONTRACTISTA

Signat: Montserrat Duch i Solé

Signat: Miquel Soler i Vila
LA SECRETÀRIA ACCIDENTAL

Signat: Ivonne Carné i Soteras
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