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CONTRACTE PER L'EXECUCIó

.REHABILITACIó INTEGRAL
MUNICIPAL (FASE 2)"

DE
DE

LES OBRES INCLOSES EN EL PROJECTE
LES DEPENDÈNCIES DEL CEMENTIRI

Almoster, 07/OI/20I9
REUNITS
D'una banda, el Sr., Alcalde de l'Ajuntament d'Almoster, qui actua en aquest acte en
nom, representació i interès de l'Ajuntament, d'ara endavant l'adjudicador.

I de l'altra, la Sra. Núria Vinaixa Clariana, amb DNI número 39872453-K idomicili al
carrer Ample 56-58 de Reus, actuant en representació de la mercantil,
CONSTRUCCIONS VINAIXA,SA CIF A43029842,amb seu social al Ample 56-58 de Reus
d'ara endavant l'adjudicatari .

Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària
les respectives qualitats en què actuen i de comú acord,

i suficient per a contractar

en

MANIFESTEN:

1. Per Resolució d'Alcaldia, en data 5 de setembre de 2018 es va aprovar
I'expedient de contractació de les obres incloses dins del "Rehabilitació Integral de les
dependències del cementiri municipal (Fase 2)", junt amb el Plec de Clàusules Administratives i
Prescripcions Tècniques que regeixen el contracte mitjançant procediment obeft simplificat,
amb pressupost base de licitació de L0L.322,92 € i 21.277,73 € en concepte
d'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 2to/o i amb un termini d'execució de B
MCSOS

2.

En data 12 de setembre de 2018
I'Ajuntament l'anunci de licitació.

es publica en el pelfil del contractant

de

3.

Per Resolució d'Alcaldia de data 22 de novembre de 2018 es va aprovar la relació
classificada i valorada, per ordre decreixent, de les ofeftes presentades amb el
següent detall:
MTLLORS OFERTES PER
ORDRE DECRETXENT

IVA

80.823,76 €
94.443,09 €
95.095,58 €

16.972,99 €
9.833,05 €
19.970.07 €

27o/o

EMPRESA
CO N STRU CCIO N S VI N AI XA,SA

COBRA INSTALACIONES Y SERVICrcS SA
M.VILELLA CANSTRUCTOR

Que per resolució de l'alcaldia de data xx de xx de 2018 es va adjudicar el contracte a
la mercantú CONSTRUCCIONS VINAIXA,SA CIF 443029842 per un preu 97.796,75 €,
IVA inclòs, amb el desglossament següent: 80.823,76 €, pressupost net, i 16.972,99
€ en concepte d'Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 2to/o, amb subjecció als
plecs de clàusules administratives i tècniques aprovats, atès que era la millor oferta
per esser el preu mes baix (únic criteri de valoració establert al plec de clàusules
administratives pa rticulars).
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4.

Que I'adjudicatari ha constituTt la garantia definitiva de 4.041,18 €, mitjançant aval
bancari de Banc Sabadell, amb el numero 10001139387, aval que serà cancel.lat quan
s'hagi produït el venciment del termini de garantia is'hagi acomplert satisfactòriament
el contracte, o bé quan s'hagi resolt per raó no imputable a l'adjudicatari.

Així doncs, formalitzen el present contracte que es regirà per les següents:
CLÀUSULES:

PRIMERA.- La Sra. Núria Vinaixa Clariana, amb DNI número 39872453-K, actuant
en representació de la mercantil, CONSTRUCCIONS VINAIXA, SA CIF A43029842 qui
s'obliga a I'execució de les obres incloses en el Projecte "Rehabilitació Integral de les
dependències del cementiri municipal (fase 2) " per a l'ajuntament d'Almoster, d'acord
amb el Plec de Prescripcions Tècniques i Plec de Clàusules Administratives, que
degudament signats per les parts en prova d'acceptació incondicional i sense reserves/
s'incorpora com a document annex al present contracte, juntament amb l'esmentat
projecte i I'oferta presentada.
SEGONA.- L'import total del contracte és de 80.823,76 €, pressupost net, i L6.972,99
en concepte d'Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del2Io/o.

€

Es pagarà en el terminis previstos a la Llei de contractes del sector públic, de
conformitat amb la factura expedida per I'adjudicatari.
TERCERA.- El termini d'execució és
formalització del present contracte.

de 8 mesos, comptats de l'endemà de

la

QUARTA.- El termini de garantia serà de 12, durant el qual s'ha de mantenir la fiança
definitiva.

CINQUENA.- Correspon a l'adjudicador la interpretació dels plecs idel present
contracte administratiu, així com modificar-lo per raons d'interès públic, acordar-ne la
resolució i determinar-ne els efectes.
SISENA.- Aquest contracte té naturalesa administrativa. Les resolucions que es dictin
en el seu desenvolupament, seran impugnables per l'adjudicatari en defensa dels seus
drets, o per causa d'interès públic, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

I

perquè consti, signen aquest contracte per triplicat exemplar, i a un sol efecte, en el
lloc i en la data indicada a l'encapçalament.
L'adjudicatari

L'Alcalde
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CO N STRUCCTO N S VI N AIXA,SA
Signat. Sra. Nuria Vinaixa Clariana
39872453K NtJRIA
VINAIXA (R:

443029842)

Firmâdo digitålmente por
39872453K NURIA VINAIXA

{R:

44r029842)
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