Consorci del Patrimoni de
Sitges
Davallada, 12 3a planta 08870 Sitges
Tel. 93.894.03.64 · Fax 93.894.85.29
m.sitges@diba.cat
www.museusdesitges.cat

CONTRACTE REGULADOR RELATIU AL “SUBMINISTRAMENT DE LLUMINÀRIES
DE MUSEU PER AL MUSEU ROMÀNTIC CAN LLOPIS DE SITGES” (EXP. NÚM.
CPSI/2022/0011581).
INTERVENEN
D’una part el CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES, amb seu social al carrer
Davallada, núm. 12, 3a planta, 08870 Sitges (BARCELONA), representat per la
directora-gerent (en funcions), senyora Mercè Munné Dedeu, en virtut del seu
nomenament mitjançant Decret del President del Consorci del Patrimoni de Sitges de
data 29 de juny de 2022 i número de registre 147/2022, en virtut de les competències
que se li atorguen a l’art. 18.4 dels estatuts del Consorci del Patrimoni de Sitges, actuant
en nom i representació de l'esmentat organisme i assistida per la senyora Denia Lázaro
Ardila, secretària delegada del Consorci del Patrimoni de Sitges, en virtut de la delegació
de funcions realitzada al Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm.
2446/20, de 13 de març i publicat al BOPB de 16 de març de 2020, als efectes de donar
fe d’acord amb el previst a l’article 3.2.i) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel
qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’administració local amb habilitació de
caràcter nacional.
I de l’altra, l’empresa ERCO ILUMINACIÓN, SA amb NIF A08345241, amb domicili a El
Pla 47, Polígon Industrial El Pla, 08750 Molins de Rei (BARCELONA), representada pel
senyor Enric Martín Urbina, amb NIF
, en qualitat de director general segons
escriptura pública autoritzada davant de Notari Don Joan Carles Farrés Ustrell en data
7 de setembre de 2015 i número de protocol 1.267 i inscrita al Registre Oficial de
Licitadors i Empreses classificades del Sector Públic (ROLECE).
Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per contractar i
obligar-se per aquest acte i
MANIFESTEN
1. Per decret de la Direcció-gerència (e.f.) del Consorci del Patrimoni de Sitges de data
24 de novembre de 2021 i número de registre 230/2021 es va aprovar l'expedient
de contractació relatiu al “Subministrament de lluminàries de museu per al
Museu Romàntic Can Llopis de Sitges”, (expedient núm. CPSI/2022/0011581),
amb un pressupost base de licitació fixat en la quantitat biennal de cent quarantatres mil tres-cents vint-i-tres euros amb seixanta cèntims (143.323,60 €), IVA exclòs,

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 1c7cdbc9da52f7319403 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 1

Consorci del Patrimoni de
Sitges
Davallada, 12 3a planta 08870 Sitges
Tel. 93.894.03.64 · Fax 93.894.85.29
m.sitges@diba.cat
www.museusdesitges.cat

més el 21% d’IVA per import de trenta mil noranta-set euros amb noranta-sis cèntims
(30.097,96 €), amb un pressupost total de cent setanta-tres mil quatre-cents vint-iun euros amb cinquanta-sis cèntims (173.421,56 €), IVA inclòs.
2. Aquesta contractació es va realitzar mitjançant tramitació ordinària, no subjecta a
regulació harmonitzada i susceptible de recurs especial en matèria de contractació,
procediment obert i adjudicació amb únic criteri d’adjudicació, en virtut d’allò que
estableixen els articles 145, 146 i concordants de la LCSP.
3. Que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes a l’article 150 i
concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
(LCSP) per procedir a l’adjudicació i formalització d’aquest contracte i que l’empresa
ha constituït la garantia definitiva de 4.362,96 € a la Tresoreria d’aquest Consorci
mitjançant transferència al compte bancari, de data 16 de maig de 2022.
4. Per decret de la Direcció-gerència (e.f.) del Consorci del Patrimoni de Sitges, de data
14 de juny de 2022 i número de registre 111/2022, es va adjudicar el contracte
esmentat a l’empresa ERCO ILUMINACIÓN SA, amb NIF A08345241, per import
total 105.583,55 €, 21% d’IVA inclòs, de conformitat amb la seva oferta:
Preu ofert
(IVA exclòs)
87.259,13 €

Tipus % IVA

Import IVA

21%

18.324,42 €

Total preu ofert
(IVA inclòs)
105.583,55 €

A la vista dels antecedents, d’acord amb el que disposa l’article 153 de la LCSP,
ambdues parts, en la condició en què respectivament intervenen, formalitzen aquest
contracte, que es regirà per les següents:

CLÀUSULES
Primera. El CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES amb NIF P5800036E i l’empresa
ERCO ILUMINACIÓN SA, amb NIF A08345241, ambdues entitats degudament
representades pels signants, formalitzen el contracte de subministraments relatiu al
“Subministrament de lluminàries de museu per al Museu Romàntic Can Llopis de
Sitges”, (expedient núm. CPSI/2022/0011581), en els següents termes:
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1. Preu del contracte:
El preu del contracte consisteix, d’acord amb la seva oferta:
Preu ofert
(IVA exclòs)
87.259,13 €

Tipus % IVA

Import IVA

21%

18.324,42 €

Total preu ofert
(IVA inclòs)
105.583,55 €

2. Durada i pròrrogues del contracte:
El contractista haurà de realitzar el lliurament objecte de contracte en un termini
màxim de 60 dies a partir de la data d’inici de la vigència del present contracte.
S’estableix el dia 1 de setembre de 2022 com a data d’inici de la vigència del mateix.
3. Les condicions de pagament, de recepció, lliurament o admissió de les
prestacions així com l’aplicació pressupostària amb càrrec a la qual s’abonarà
el preu, la modificació i causes de resolució contractual i resta de prescripcions,
són les fixades a aquests efectes en els respectius PCAP i PPT d’aquest contracte i
de conformitat amb l’oferta presentada que resta a l’expedient.
Segona. El règim jurídic del contracte, que el contractista declara conèixer, es troba
constituït pel PCAP, pel PPT, per l’oferta presentada, per la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic i la seva normativa de desplegament, pel
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública, així com per la resta de normativa legal aplicable.
Tercera. Ambdues parts s’obliguen al compliment, durant tot el període d’execució del
contracte, dels drets i obligacions que se’n desprenen. Igualment, l’entitat contractista
s’obliga al compliment de la legislació laboral, els de Previsió, Seguretat i Higiene en el
treball i Seguretat Social i la llei de Prevenció de Riscos Laborals.
Quarta. Les notificacions, comunicacions, requeriments i tràmits derivats del present
contracte s’enviaran per mitjans electrònics a les persones autoritzades i adreces
electròniques professionals indicades pel contractista en la declaració responsable. Cas
que aquestes adreces quedessin en desús el contractista haurà de comunicar dita
circumstància per escrit al Consorci del Patrimoni de Sitges.
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Cinquena. El contractista renuncia a tot fur o privilegi, i es sotmet als Tribunals del
domicili d’aquest Consorci, competents per conèixer les qüestions que concorrin,
relatives a la interpretació, compliment o resolució del contracte.
I en prova de conformitat, les parts contractants signen electrònicament el present
contracte.
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