Ajuntament de la Bisbal del Penedès
Expedient núm.: 798/2017
Document de Formalització del Contracte
Procediment: Contracte d’obra per Procediment Obert
DOCUMENT DE FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
D'una part, Agnès Ferré Cañellas Alcaldessa-Presidenta de l'Ajuntament de la Bisbal
del Penedès amb NIF núm. 39712556C, assistit del Secretari de la Corporació Manel
Pahissa Casas amb NIF 35000878F, que dóna fe de l'acte.
D'una altra part Juan Palle Torras amb NIF. 40872480P en representació de
l'empresa ONGRUB MEDI AMBIENT, SL amb NIF. B25323809, amb domicili a l'efecte
de notificacions al Polígon Industrial Camí dels Frares, parc. 2 nau.3 de Lleida, C.P.
25190, correu electrònic .
La finalitat del present acte és la de procedir a la formalització del següent contracte:
Característiques del contracte
Tipus de contracte: Obres
Objecte del contracte: Dissenyar, descriure i valorar les obres i instal·lacions
necessàries per a la connexió a la xarxa municipal de la Bisbal del Penedès d’aquest
nou pou.
Procediment de contractació: obert simplificat
Tipus de Tramitació: urgent
Codi CPV: 45332200-5, 45232100-3, 45232430-5, 4520000-9
Valor estimat del contracte: 81.435,47€
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 81.435,47€ IVA%: 17.101,45€
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 98.536,92€
Durada de l'execució: 3 mesos
Durada màxima: 3 mesos
Dita adjudicació va ser aprovada per acord de la Junta de Govern Local de data 6 de
setembre de 2018, segons es desprèn dels següents
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Observacions

Ajuntament de la Bisbal del Penedès
Requeriment al licitador

28/08/2017

I convenint ambdues parts, en qualitat d'adjudicador i adjudicatari, el contracte actual
de subministrament, ho formalitzen en aquest document administratiu, d’acord amb les
següents
CLÀUSULES
PRIMERA. ONGRUB MEDI AMBIENT, SL es compromet a la realització de les
següents prestacions: Dissenyar, descriure i valorar les obres i instal·lacions
necessàries per a la connexió a la xarxa municipal de la Bisbal del Penedès d’aquest
nou pou, amb arranjament al plec de clàusules administratives particulars i al plec de
prescripcions tècniques, que figuren en l'expedient, documents contractuals que
accepta incondicionalment i sense reserva alguna i del que deixa constància signant
en aquest acte la seva conformitat en ell.
SEGONA. El preu del contracte, IVA inclòs, és el de 79.260,11€, dels quals correspont
13.755,87€ a IVA.
TERCERA. El termini d'execució del contracte és de 3 mesos, comptats des de
l'endemà al de la signatura del contracte actual.
QUARTA. Juan Palle Torras en representació de l'empresa ONGRUB MEDI AMBIENT,
SL presta la seva conformitat al Plec de condicions que és document contractual,
signant-ho en aquest acte i se sotmet, per quan no es trobi en ell establert als
preceptes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu
i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, al Reial decret
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d'octubre, de Contractes del Sector Públic, i al Reial decret 1098/2001, de 12
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques; supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret
administratiu i, en defecte d'això, les normes de dret privat.
Firmadoactual s'estén en dos exemplars i a un únic efecte, en el lloc i data al
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