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CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT DELS EDIFICIS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Amposta, a data de la última signatura electrònica.
Davant meu, Verònica Arasa Gallego, Secretària actal. de l’Excm. Ajuntament d’Amposta
REUNITS
D’una part el Sr. Adam Tomàs i Roiget, Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament d’Amposta, en
nom i representació del qual actua, en virtut de les facultats que li han estat conferides per la Llei
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i expressament facultat per a la
signatura del present per acord adoptat per la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en
sessió duta a terme el dia 7 de febrer de 2022.
De l’altra el Sr. Albert Cabanes Calvet, major d’edat, veí d’Amposta, amb domicili al carrer Ramon
Salas, amb DNI número 52.605.439L, el qual actua en nom i representació de la mercantil nemea
Sistemes Contra Incendis, domiciliada a Amposta, Polígon industrial Tosses, carrer Orleans, 62,
nau 7 amb NIF número B43373372, en la seva qualitat d’administrador únic de la societat, segons
resulta de l’escriptura atorgada davant el Notari d’Amposta, Ivan Castejón Fernández-Trujillo,
registrada en data 18/01/2015 amb número de protocol 89.
En la qualitat en que actuen, totes dues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a
l’atorgament del present contracte, manifestant el Sr. Albert Cabanes Calvet que l’apoderament
pel qual actua és vigent i no ha estat revocat.
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
I. La Junta de Govern Local en sessió del dia 27 de desembre de 2021 va aprovar l'expedient
per a la contractació del servei de manteniment dels edificis i instal·lacions municipals en
matèria de protecció contra incendis mitjançant procediment obert simplificat, oferta més
avantatjosa amb un únic criteri de valoració i tramitació ordinària.
La mesa de contractació, en sessió duta a terme el dia 18 de gener 2022, va acordar requerir a
l’empresa Nemea Sistemes contra incendis SL així com formular-li requeriment per tal de que
en el termini de set dies hàbils, a comptar des de la tramesa de la comunicació, presenti la
documentació justificativa de les circumstàncies referides a les lletres a) a c) de l’apartat 1 de
l’article 140 de la LCSP, de disposar efectivament dels mitjans que s’hagués compromès a
dedicar o adscriure a l’execució del contracte, de trobar-se al corrent en el compliment de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat social i autorització en favor de l’Ajuntament
d’Amposta per consultar quantes vegades sigui necessari durant la vigència del contracte el
compliment d’aquestes obligacions tributàries i amb la Seguretat social, així com de la
constitució de la garantia definitiva per un import de 443,96 € equivalent al 5 % del pressupost
base de licitació del contracte (exclòs IVA).
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III. L’empresa Nemea Sistemes contra incendis SL dintre del termini ha donat compliment al
requeriment de presentació de documentació i de constitució de la garantia definitiva, havent
ingressat a la Tresoreria municipal, aval bancari del Banc de Sabadell per un import de 443,96 €
IV. La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió duta a terme el dia 7 de febrer de
2022, va adoptar l’acord que en la seva part dispositiva diu:
“PRIMER. Adjudicar a l’empresa Nemea Sistemes Contra Incendis SL, el contracte de serveis de
manteniment dels edificis i instal·lacions municipals en matèria de protecció contra incendis
d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques i l’oferta de
l’adjudicatària així com en les condicions següents:
- Baixa del 15,05 % aplicable a tots els preus:
Concepte

Preu unitari

Manteniment trimestral extintor

1,21 €

Manteniment trimestral BIE

4,00 €

Manteniment trimestral central detector fum digital o analògica

28,00 €

Manteniment anual extintor

3,60 €

Manteniment anual BIE

8,00 €

Manteniment anual central detector fum digital o analògica

93,00 €

Retimbrat (20% dels extintors)

25,00 €

Recàrrega de qualsevol tipus d'extintor

18,00 €

Subministrament i col·locació extintor pols 3 kg

21,35 €

Subministrament i col·locació extintor pols 6 kg

24,85 €

Subministrament i col·locació extintor pols 9 kg

26,70 €

Subministrament i col·locació extintor neu carbònica 2 kg

48,95 €

Subministrament i col·locació extintor neu carbònica 5 kg
66,60 €
Els preus unitaris no inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit.
- L’import màxim anual previst del manteniment, sense IVA és de 10.452,25 €, i de 12.647,22 €,
amb IVA.
- Durada del contracte: la durada del contracte és d’un any amb opció a tres pròrrogues anuals,
sent la durada màxiam de quatre anys, incloses les pròrrogues. La vigència del contracte serà a
partir de la data de signatura del contracte.
SEGON. El contracte de serveis de manteniment dels edificis i instal·lacions municipals en materia
de protección contra incendis anirà amb càrrec a l’aplicació 09/9200/2279901 del pressupost de
l’any 2022.
TERCER. La formalització del contracte s’entendrà efectuada mitjançant l’acceptació de l’adjudicació
per part del contractista proposat, de conformitat amb l’article 159.6 apartat g) de la LCSP, que haurà
de tenir lloc dins el termini de 15 dies hàbils, a comptar des del següent a la recepció de la notificació
de l’adjudicació.
QUART. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatari del contracte, resta de licitadors,
coordinador de serveis al territori i Intervenció.”
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CLÀUSULES DEL CONTRACTE
PRIMERA. Nemea Sistemes contra Incendis SL, adquireix el compromís de prestar el servei ,
serveis de manteniment dels edificis i instal·lacions municipals en matèria de protecció contra
incendis d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques i l’oferta de l’adjudicatària que accepta plenament.
SEGONA. L’import màxim anual previst del manteniment, sense IVA és de 10.452,25 €, i de
12.647,22 €, amb IVA.
El contracte de serveis de manteniment dels edificis i instal·lacions municipals en materia de
protecció contra incendis anirà amb càrrec a l’aplicació 09/9200/2279901 del pressupost de
l’any 2022.
TERCERA. La durada del contracte és d’un any amb opció a tres pròrrogues anuals, sent la
durada màxima de quatre anys, incloses les pròrrogues. La vigència del contracte serà a partir
de la data de signatura del contracte.
QUARTA. El contractista accepta el plec de condicions econòmiques – administratives que
resten integrades en el present contracte, i en tot allò no previst al mateix la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/237UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014 i els seus Reglaments, la Llei 7/1985, de 2 d'abril i resta de normativa
complementària.
Llegit que ha estat el present contracte, les parts el ratifiquen, i en prova de conformitat el
signen a data de la última signatura electrònica.

