IDENTIFICADORES

DOCUMENT
CULT_Proposta d'acord: 29 _ Acord JGL _ ADJUDICACIÓ
DEFINITIVA I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DEL PROGRAMA DE
CONSERVACIÓ DE LES ESTRUCTURES ARQUEOLÒGIQUES D

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: 8RE83-GQBZI-NJL6G
Pàgina 1 de _2 2

ESTAT

El document ha estatsignat o Aprobat per :
1.- CARME PALACIOS MANUEL, Regidora-Mar, del AJUNTAMENT DE MONTMELÓ.Signat 13/06/2018
11:04

APROVAT
14/06/2018 11:47

2.- ANTONI GUIL ROMÁN, Alcalde, del AJUNTAMENT DE MONTMELÓ.Signat 14/06/2018 11:47
3.- ROSA MARCH ESCUÉ, Secretària, del AJUNTAMENT DE MONTMELÓ.Signat 13/06/2018 12:33

CGG-18/ 102

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 227688 8RE83-GQBZI-NJL6G 28D78B707210EE7EF7B5393941476423B502FD06) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓ I
MANTENIMENT DE LES ESTRUCTURES ARQUEOLÒGIQUES DE L'ASSENTAMENT ROMÀ DE CAN TACÓ TURÓ D'EN ROINA (MONS OBSERVANS) I DE L'AULA D'ARQUEOLOGIA.
En sessió de data 20 de febrer de 2018, la Junta de Govern local acordà aprovar el
plec de clàusules tècniques i administratives particulars, que havien de regir la
contractació del programa de conservació i manteniment de les estructures
arqueològiques de l'assentament romà de Can Tacó - Turó d'En Roina "Mons Observans" i
de l'aula d'arquelogia, amb un pressupost anual màxim de 7.875,00 € sense incloure
l'Impost sobre el Valor Afegit.
En data 24 d'abril de 2017 la Junta de Govern Local, vista la proposta de la mesa de
contractació, acordà declarar classificada com a oferta més avantatjosa per a
l'adjudicació de la contractació del programa de conservació i manteniment de les
estructures arqueològiques de l'assentament romà de Can Tacó - Turó d'En Roina "Mons
Observans" i de l'aula d'arquelogia, la presentada per l'empresa CRAT, Conservació i
Manteniment, SCP, amb NIF núm. J-64893522, per un import anual màxim de set mil vuitcents setanta-cinc euros (7.875 €), sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit.
Atès que es va requerir a l'empresa CRAT, Conservació i Manteniment, SCP, amb NIF
núm. J-64893522, perquè en el termini de 10 dies hàbils comptats des de l'endemà de
rebre la corresponent notificació constituís a la Tresoreria General la garantia
definitiva del 5% de l'import de l'adjudicació, per una quantitat de 787,50 € IVA
exclòs i presentés la documentació assenyalada en la clàusula 20 del plec de
clàusules administratives particulars que regeixen la present adjudicació, per
acreditar la seva personalitat, l'obligació de trobar-se al corrent de les seves
obligacions fiscals amb Hisenda Pública i amb la Seguretat Social, així com la seva
habilitació professional.
Vist que en data 17 de maig de 2018, l'empresa CRAT, Conservació i Manteniment, SCP,
amb NIF núm. J-64893522, va presentar la documentació requerida i va constituir la
garantia definitiva.
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta junta de govern en virtut
de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret
núm. 382, de data 23 de juny de 2015 (BOPB de data 6 de juliol de 2015).
Per tot el que s'exposa i a proposta de la regidora de Cultura i Patrimoni, la Junta
de Govern Local, adopta els següents
A C O R D S
Primer. Adjudicar la contractació del programa de conservació i manteniment de les
estructures arqueològiques de l'assentament romà de Can Tacó - Turó d'En Roina "Mons
Observans" i de l'aula d'arquelogia, per un període dos anys (prorrogable a dos anys
més), la presentada per l'empresa CRAT, Conservació i Manteniment, SCP, amb NIF núm.
J-64893522, per un import de 19.057,50 € (IVA inclòs), per dos anys (15.750,00 € IVA
exclòs, 3.307,50 € IVA), amb un import màxim anual de 7.875,00 € (IVA exclòs).
Segon. Formalitzar el contracte d'acord amb l'article 156 del TRLCSP i la clàusula
25 del plec de clàusules administratives dins del termini de quinze (15) dies hàbils
a comptar des del següent al de la notificació de l’adjudicació. La formalització es
publicarà al perfil del contractant de l'Ajuntament de Montmeló i en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona.
Tercer.- Declarar la despesa, per un import màxim de 9.528,75 €, amb caràcter
plurianual per a l'exercici 2019 i assumir el compromís de consignar la quantitat
necessària per a l'acompliment dels acords anteriors en el pressupost de despeses de
l'any 2019.
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Quart.- Inscriure el present contracte al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya (RPC).
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ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I CIUTADANIA. Regidoria de Cultura i Patrimoni
Signat: CARME PALACIOS MANUEL
(signat electrònicament)
COMPLEIXI'S
12 de juny de 2018
L'ALCALDE
(signat electrònicament)

APROVAT PER
JUNTA DE GOVERN LOCAL
12 de juny de 2018
LA SECRETÀRIA
(signat electrònicament)

