DOCUMENT ADMINISTRATIU DE FORMALITZACIÓ DE CONTRACTE

A Lleida, a 26 de juliol de 2018

I. REUNITS
D’una part l’Il·lm. Sr. Joan Reñé i Huguet, President de la Diputació de Lleida, qui actua en
virtut del càrrec que ostenta, assistit del Sr. Ramon Bernaus i Abellana, Secretari General
d’aquesta Corporació, com a fedatari d’aquest acte.
I d’una altra part, el Sr. Mateu Homs Miralpeix, amb DNI 33939394L, qui actua en nom i
representació de l’empresa NOVATILU SL (B98197916), amb domicili al C/ Via Ausetania11
(Barcelona) segons les dades que figuren a l’Escriptura atorgada davant el Notari Sr. Ubaldo
Nieto Carol, de l’Il·ltre. Col·legi Notarial de Valencia, amb residència a Valencia, de data 12 de
novembre de 2009 i núm. de protocol 3.274.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per a formalitzar el
present contracte.
II. ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
Primer. És objecte del present contracte el ”Subministrament de senyalització de punts
d´interès, d´accés i de rutes del LOT 4 (Senyalització accés dels municipis, informació de
l’espai Serra Bellmunt-Almenara i del mirador i aparcament del Pilar d’Almenara).
Projecte PONENT ACTIU. Any 2018” (Exp. 2/18).
El 50% de l’objecte d’aquets contracte és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020, objectiu d’inversió en creixement i ocupació.
El tipus de licitació del LOT 4 és de 31.892,01 €, IVA inclòs, d’acord amb el següent
desglossament:
- Import net:
- IVA:

26.357,03 €
5.534,98 €

El valor estimat del contracte s’estableix en 26.357,03 € IVA no inclòs.
Segon. Que per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida en la seva reunió de 5
de març de 2018, es va aprovar l’expedient de contractació relatiu al servei de referència,
mitjançant procediment obert amb pluralitat de criteris d’adjudicació, així com la despesa amb
càrrec a la Partida 2018 073 414 6090000 N. Operació 220180000448.
Tercer. Que complerts tots els tràmits que estableix la legislació vigent, per acord de la Junta
de Govern de la Diputació de Lleida núm. 24, de 4 de juliol de 2018, es va adjudicar l’execució
de l’esmentat contracte a l’empresa compareixent, d’acord amb les següents condicions:
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Import d’adjudicació: 18.975,90 € més 3.984,94 € d’IVA (Total: 22.960,84 €). 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 21 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 21 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 320180001861, de 13 de juny de 2018,
l’adjudicatari ha constituït la fiança definitiva per import de 948,79 €.
III. CLÀUSULES DEL CONTRACTE
Primer. En aquest acte, l’Il·lm. Sr. President 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

2

El secretari general

