CONTRACTE ADMINISTRATIU

A Sant Esteve de la Sarga, el dia que es fa constar a les signatures

REUNITS
D'una part, el Sr. Jordi Navarra Torres, Alcalde-President de l'Ajuntament de
Sant Esteve de la Sarga, amb NIF núm. 78086304Q, facultat expressament per
a aquest acte segons acord del ple de l’Ajuntament de data 12 de desembre de
2018 i assistit de Montserrat Tresserres Bullich, secretaria del Servei
d’Assistència Tècnica a Municipis del Pallars Jussà, que dóna fe de l'acte.
D'una altra part, el Sr. Daniel Omella Juan amb DNI núm.: 38117805C, en
representació de l’empresa Arnó Infraestructuras SLU, amb NIF núm.:
B25303611 i domicili a la plaça de l’ensenyança núm.: 1 de Lleida.
El Sr. Daniel Omella Juan, manifesta que té plena capacitat per contractar i que
no esta incurs en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat que
determinen les disposicions vigents que l’impedeixin contractar amb
l’Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga.

ANTECEDENTS
Primer.- La memòria valorada de l’obra “Construcció de la tanca de protecció
en el camí d’accés entre els nuclis de població de Sant Esteve de la Sarga”, ha
estat redactada per l’arquitecte Sr. Josep Rovira Casals i aprovada
definitivament.
Segon.- El Ple de l’Ajuntament en la sessió del dia 12 de novembre de 2018
aprovà l’expedient per a la contractació de l’obra “Construcció de la tanca de
protecció en el camí d’accés entre els nuclis de població de Sant Esteve de la
Sarga” per mitjà del procediment obert simplificat abreujat.
Tercer.- El Ple de l’Ajuntament en la sessió del dia 12 de desembre de 2018
adjudicà l’obra “Construcció de la tanca de protecció en el camí d’accés entre
els nuclis de població de Sant Esteve de la Sarga”, a l’empresa Arnó
Infraestructuras, SLU.

I convenint ambdues parts, en qualitat d'adjudicador i adjudicatari, el present
contracte d’obres, el formalitzen en aquest document administratiu,
conformement a les següents,
CLÀUSULES

PRIMERA. El Sr. Daniel Omella Juan, actuant en representació de l’empresa
Arnó Infraestructuras, SLU es compromet a l’execució de l’obra “Construcció
de la tanca de protecció en el camí d’accés entre els nuclis de població de Sant
Esteve de la Sarga”, amb estricta subjecció als plecs de clàusules
administratives particulars, als plecs de prescripcions tècniques i memòria
tècnica, els quals accepta incondicionalment i sense reserves.
SEGONA. El preu d’adjudicació del contracte, IVA inclòs, és de vint-i-cinc mil
sis-cents trenta nou amb noranta euros (25.639,90€). Aquest preu queda
desglossat en un import base de 21.190€ més 4.449,90€ de l’IVA.
TERCERA. El termini d'execució del contracte és de dos mesos a comptar des
de l’inici de la prestació.
QUARTA. El Sr. Daniel Omella Juan, actuant en representació de l’empresa
Arnó Infraestructuras SLU, se sotmet a la legislació aplicable als contractes de
les corporacions locals i especialment a l’esmentada als plecs de condicions
que regeix aquesta contractació i que l’adjudicatari accepta en tots els seus
termes.
S’uneix a aquest contracte els següents documents:
-

Plecs de condicions administratives particulars
Copia de l’acord d’adjudicació de la licitació
Còpia de la proposició econòmica de l’adjudicatari

El contracte actual s'estén en dos exemplars i a un únic efecte, en el lloc i data
al principi esmentats.
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Davant meu,
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