DOCUMENT ADM
MINISTRATIU DE FORM
MALITZACIÓ
Ó DE CONTR
RACTE

A Lleida, a 28 de
e gener de 20
019

I. REUNITS
D’una
a part la Sra
a. Rosa M. Perelló
P
Escod
da, Presiden
nta de la Diputació de Lleeida, qui acttua en
virtut del càrrec que
q ostenta, assistida de
el Sr. Ramo
on Bernaus i Abellana, Secretari Ge
eneral
d’aqu
uesta Corporració, com a fedatari d’aq
quest acte.
I d’una altra part, el Sr. Martí
M
Picas Sala, amb DNI 39365
5618Z, qui aactua en nom
n
i
repre
esentació de l’empresa IN
NSITU PATR
RIMONI I TU
URISME,SL (B258048322), amb dom
micili al
Comp
plex de la Caparrella, Ed
dif. CEEI 2 d
de Lleida se
egons les da
ades que figuuren a l’Escrriptura
atorgada davant el Notari Srr. Manuel So
oler Lluch, de
d l’Il·ltre. Col·legi Notarrial de Catalunya,
amb residència a Lleida, de data 18 de de
esembre de 2015
2
i núm. de protocol 33.449.
Ambd
dues parts es
e reconeixe
en competèn
ncia i capac
citat, respecttivament, peer a formalitzar el
prese
ent contracte
e.
II. AN
NTECEDENT
TS ADMINIS
STRATIUS
Prime
er. És objeccte del prese
ent contracte
e el ”Subm
ministramentt de senyallització de punts
p
d´inte
erès, d´accé
és i de rutes
s del LOT 2 (Senyalització d´accé
és dels mun
nicipis inform
mació
dels espais de l´Estany
l
Iva
ars i vila Sa na i de la Serra).
S
Proje
ecte PONEN
NT ACTIU ” (Exp.
7).
51/17
El 50
Desenvolupa
0% de l’objeccte d’aquets
s contracte é
és cofinançat pel Fons Europeu
E
de D
ament
Regio
onal (FEDER
R) de la Unió
ó Europea, e n el marc de
el programa operatiu
o
FED
DER de Cata
alunya
2014-2020, objecctiu d’inversió
ó en creixem
ment i ocupac
ció.
El tip
pus de licita
ació del LOT
T 2 és de 105.899,38 €, IVA inclòs, d’acord amb el se
egüent
desgllossament:
- Imp
port net:
- IVA:

87.520,15 €
18.379,23 €

en 87.520,15
El va
alor estimat del
d contracte
e s’estableix e
5 € IVA no in
nclòs.
Sego
on. Que per acord
a
de la Junta
J
de Govvern de la Diputació
D
de Lleida en la seva reunió de 29
de ge
ener de 201
18, es va ap
provar l’expe
edient de co
ontractació re
elatiu al serv
rvei de referència,
mitjan
nçant proced
diment obertt amb plurali tat de criteriis d’adjudicació, així com
m la despesa
a amb
càrre
ec a la Partida
a 2017 073 414
4 6090000
0 N. Operació 220170026
6892.
Terce
er. Que com
mplerts tots els tràmits qu
ue estableix la legislació vigent, per acord de la Junta
de Govern de la Diputació de Lleida núm
m. 41, de 27
7 de desemb
bre de 2018 , es va adjudicar
l’execcució de l’e
esmentat co
ontracte a l’’empresa co
ompareixent, d’acord a mb les seg
güents
condiicions:
1

Import d’adjudicació: 65.856 € més 13.829,76 € d’IVA (Total: 79.685,76 €).Així mateix ofereix
un termini d´execució de 2 mesos i un termini de garantia de 6 anys.
Termini d’execució: La durada prevista d’aquets contracte d´acord amb la clàusula 7 del Plec
de Clàusules Administratives Particulars, serà de 4 mesos, amb efectes a partir de l’endemà de
la signatura del contracte no obstant això l´adjudicatari a la seva oferta de data 5 de març de
2018, ofereix un termini d´execució de 2 mesos .
Règim de penalitats i causes de resolució del contracte: Les establertes a la clàusula 29 del
plec de clàusules administratives.
Termini de garantia: D´acord amb seva oferta de data 5 de març de 2018, l´adjudicatari ofereix
un termini de garantia de 6 anys .
Revisió de preus : No
Quart. Mitjançant el present contracte, el contractista adjudicatari manifesta la seva conformitat
als plecs de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques, així com
expressa submissió a la legislació de contractes del sector públic.
Cinquè. Mitjançant carta de pagament núm. operació 320180001072, de 4 de maig de 2018,
l’adjudicatari ha constituït la fiança definitiva per import de 3.292,80 €.
III. CLÀUSULES DEL CONTRACTE
Primer. En aquest acte, l’Il·lma. Sra. Presidenta de la Diputació de Lleida i el contractista
adjudicatari formalitzen el present contracte, obligant-se al fidel i exacte compliment del mateix,
d’acord amb l’establert al plec de clàusules administratives particular i al plec de prescripcions
tècniques, i demés documentació que forma part integrant de l’expedient, i per la quantitat
ofertada pel contractista.

I perquè consti, s’estén el present contracte, per duplicat, al lloc i data al començament
esmentats, el qual és llegit i trobat conforme per ambdues parts, signant amb el secretari
general, qui certifica.
Davant meu
El president

El contractista adjudicatari
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El secretari general

