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FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
INTERVENEN:
D'una part, Félix Ortega Sanz, Director General i representant de BARCELONA ACTIVA SAU SPM, segons consta a
l’escriptura de data 17 de setembre de 2019, autoritzada pel Notari de Barcelona Carlos Mateo Martínez-Bartolomé, amb
domicili social al carrer Llacuna 162-164 de Barcelona i CIF A-58295296.
D'altra part, David Lozano Badia, com a representant de SOLEME GIRONA 2001 SL, amb domicili social al carrer Pere IV,
156 Local de Barcelona i CIF B63235816.
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària segons intervenen per formalitzar el present contracte i
MANIFESTEN:
Que BARCELONA ACTIVA SAU SPM, en data 10 de juny de 2022, ha adoptat la resolució següent:
ADJUDICAR el contracte d’obres de substitució del paviment actual de fusta a l’entrada dels equipaments del Porta 22, la
Incubadora Glòries i la Seu Central de Barcelona Activa a SOLEME GIRONA 2021 SL, per haver presentat l’oferta admesa
més avantatjosa en termes de qualitat-preu i que dona compliment a la totalitat dels requeriments dels plecs reguladors,
per l’import màxim de 64.409,23 € IVA inclòs (53.230,77 € com a preu base i 11.178,46 € en concepte d’IVA, al tipus del
21%); i DECLARAR constituïda la garantia per import de 2.661,54 euros mitjançant retenció en el preu.
En virtut de l’anterior, les parts procedeixen a formalitzar el contracte i, a tal efecte,
ACORDEN:
PRIMER.- BARCELONA ACTIVA SAU SPM formalitza amb SOLEME GIRONA 2001 SL el contracte d’obres de substitució
del paviment actual de fusta a l’entrada dels equipaments del Porta 22, la Incubadora Glòries i la Seu Central de Barcelona
Activa per un import de 64.409,23 € IVA inclòs.
SEGON.- Ambdues parts s'obliguen al compliment exacte d'aquest contracte, d’acord amb el previst als plecs reguladors
de l’expedient 20/22.
TERCER.- El termini d’execució de la totalitat de les prestacions objecte del contracte serà de dotze (12) setmanes a
comptar des de la data de la seva formalització.
QUART.- La/les factura/es seran electròniques i hauran de dirigir-se a BARCELONA ACTIVA SAU SPM,
DIR3: LA0009217 (mateix codi per oficina comptable, òrgan gestor i unitat tramitadora). Cada factura haurà d'incorporar
el codi expedient DO914 i la referència que serà comunicada per Barcelona Activa en el moment oportú. Es pot consultar
el procediment en el Perfil de Contractant de BARCELONA ACTIVA.
Havent llegit aquest document i assabentats del seu contingut, les parts interessades, com a prova de conformitat i
acceptació, signen el present contracte, en la data de l’última signatura digital.
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