Contracte de subministrament de 2 escombradores
Vic, el dia 09 de juliol de 2019.
D'una part, el Sr./Sra. Montserrat Bosch Coma, amb DNI 77.311.736-L, en nom i
representació de Vialnetvic S.L. (en endavant l’entitat contractant) amb CIF
núm.B65298762, conforme acredita en Escriptura Pública de Registre Mercantil de
Barcelona amb núm. de protocol 325 de data 05 de març de 2010, davant el Notari de
l'Il·lustre Col·legi de Catalunya amb residència a Vic senyor Enric Costa Pagès,
domiciliada al carrer Mataró, 18 de Vic.
De l'altra part, el Sr. Josep Mayench Franch , amb DNI 78.076.236E, en nom i
representació de ROS ROCA S.A. ( en endavant l’adjudicatari) amb CIF n. A25014382,
conforme acredita en Escriptura Pública de Registre mercantil de Lleida amb núm. de
protocol 2009/542N/24/04/2009 de data 19 de maig de 2009 davant el Notari del Il·lustre
Col·legi de Catalunya amb residència a Tàrrega senyora Marta Clausi Sifre, domiciliada
a Avinguda Cervera S/n de Tàrrega; manifestant tenir plena capacitat per a la
contractació de 2 escombradores de 5 m3 de capacitat i no estar incurs en cap de les
causes d'incompatibilitat i incapacitat que determinen les disposicions vigents en
aquesta matèria i reconeixent-se mútuament legal capacitat per obligar-se,
EXPOSEN
I.- Expedient
L’entitat contractant mitjançant acord de la Gerència de data 27 de març de 2019 es va
aprovar l’inici de la contractació de 2 escombradores de 5 m3, així com, el Plec de
clàusules administratives particulars i les prescripcions tècniques i corresponents.
Aquest contracte formava part d’una licitació consistent en 2 lots, essent el pressupost
de la part corresponent a aquest lot número 1 de: 320.000,00, més 21 % d'IVA que
ascendeix a 67.200,00 euros el que fa un import total de 387.200,00 euros.
II.- Finançament
Al tractar-se d’un bé d’inversió, la seva compra va ser aprovada pel Consell
d’Administració en sessió del dia 20 de març de 2018, d’acord amb el pla anual
d’inversions i finançament.
III . Procediment d'adjudicació
1.- Per procediment obert.
2.- Proposta d'Adjudicació: Mitjançant acord de la Mesa de Contractació , en sessió
celebrada el dia 7 de maig de 2019 es va procedir a l’obertura dels sobres i a puntuació
dels criteris d’adjudicació, atorgant les puntuacions cada licitador i declarant l’oferta
econòmicament més avantatjosa.
L'adjudicatari ha aportat els documents necessaris per a l'adjudicació del present
contracte , exigits en el Plec de Clàusules Administratives Particulars , així mateix s'ha
procedit al dipòsit de la garantia definitiva d'acord amb l’aval de l’entitat BBVA que consta
en l'expedient , amb n. d’operació 0182000956381, per import de 15.900,00 euros. En

aquest sentit, la mesa de contractació va fer proposta d’adjudicació del contracte en data
11 de juny de 2019.
3.- Adjudicació : Mitjançant acord de Gerència de data 12 de juny de 2019 s'ha procedit
a l'adjudicació del contracte en els termes anteriorment indicats , que ha estat notificada
als licitadors i candidats i feta pública al perfil de contractant d'aquesta entitat el dia 13
de juny de 2019.
I convenint ambdues parts, en qualitat de adjudicador i adjudicatari, formalitzen el
present contracte, d'acord amb les següents :
CLÀUSULES
PRIMERA.- El contractista es compromet a executar el contracte de subministrament de
2 màquines escombradores de 5 m3 d’acord amb el Plec de Clàusules Administratives
Particulars, les Prescripcions Tècniques i l’oferta presentada que regeixen el contracte,
documents contractuals que accepta plenament.
SEGONA.- El preu del contracte és 318.000,00 euros, més l’import corresponent a l’IVA
del 21% que és de 66.780,00 euros, essent el preu total de 384.780,00 euros, IVA inclòs.
TERCERA.- L'execució del contracte es realitzarà en el termini màxim de 11 setmanes
des de la data de firma d’aquest contracte.
Així mateix , s'establirà un termini de garantia de 3 anys a comptar de la recepció de la
prestació.
Seran d’aplicació al contracte totes les millores proposades a l’oferta de l’adjudicatari
d’acord amb l’oferta de data 29 d’abril de 2019.
QUARTA.- Com a supletori d'aquest contracte s'estarà al que disposa la normativa civil
que sigui d’aplicació i la Llei de Contractes del Sector Públic.
Després de la lectura i signatura del present contracte, els atorgants es ratifiquen i
afirmen el seu contingut, signant per duplicat i a un sol efecte.
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