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CONTRACTE ADMINISTRATIU
IU D’OBRES DE REPARACIÓ I PAVIMENTACIÓ
ENTACIÓ DEL PATI DEL CEIP SANT
JOAN DE BERGA AMB LA FINALITAT SOCIAL DE PROMOCIÓ DE LA CONTRACTACIÓ
ACTACIÓ LABORAL.

LES PARTS,

Reunits a Berga, el 18 de novembre de 2019

D’una part, Montserrat Venturós Villalba, Alcaldessa de l’Ajuntament
l’Ajuntament de Berga P0802200F,
assistida pel secretari, Antoni Pérez Zúñiga, que dóna fe de l’acte.
De l’altre part, el Sr. Jordi Icart Mir, amb Document Nacional d’Identitat número
,i
domicili a Arquitecte Gaudi 125, d’Artés (08271)) com a representant amb poders de la
societat ICART OBRA PÚBLICA SL (B66355090):
Procedeixen a la formalització electrònica del contracte dalt referenciat, tramitat per
procediment obert simplificat,
simplificat, diversos criteris d’adjudicació, oferta més avantatjosa.
Aquesta adjudicació
ció es va produir per Decret d’Alcaldia
d’A
2019/782 de data 15 de novembre
de 2019 després que l’adjudicatari hagués aportat tota la documentació requerida als
efectes de l’adjudicació.
MANIFESTEN
Primer.- En data 26 de
e setembre de 2019 per Junta de Govern Local es va aprovar
l’expedient de contractació per procediment obert, diversos
diversos criteris d’adjudicació, del
contracte administratiu d’obres per la reparació i pavimentació del CEIP Sant Joan de Berga
amb la finalitat social de promoció de la contractació laboral.
laboral Es va aprovar la despesa i es
va disposar l’obertura del procediment d’adjudicació
d’adjudicació de conformitat amb els plecs de
clàusules administratives particulars i tècniques, que es consideren part integrant del
contracte.
Segon.- Per Decret d’Alcaldia 2019/782
2019/
de 15 de novembre de 2019,
2019 es va acordar el
següent:
“Segon.- ADJUDICAR a ICART OBRA PÚBLICA SL. el contracte administratiu d’obres de reparació i
pavimentació del pati del CEIP Sant Joan de Berga per un import d’adjudicació de preu base de 99.500,00.-€
99.500,00.
dels quals s’hi afegeix l’Impost sobre el Valor Afegit, 20.895,00.-€
€ que fan un total de 120.395,00.-€
120.395,00. i amb les
següents millores ofertades; projectors per a les instal·lacions esportives i una nova contractació.
Tercer.- NOTIFICAR a ICART OBRA PÚBLICA SL. adjudicatari del contracte, la present resolució.
Quart.- CITAR al representant de ICART OBRA PÚBLICA SL. per a la signatura del contracte que es realitzarà
dins el gestor d’expedients de l’Ajuntament de Berga, el divendres 15 de novembre de 2019. INFORMAR a
l’adjudicatari que el contracte es firmarà electrònicament
ent i segons les instruccions que consten en el manual del
gestor d’expedients.
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ATORGUEN
Primer.- L’adjudicatari ICART OBRA PÚBLICA SL
SL,, representat pel Sr Jordi Icart Mir amb
facultats per la signatura d’aquest contracte, es compromet a l’execució del Contracte
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administratiu d’obres per la reparació i pavimentació del CEIP Sant Joan de Berga amb la finalitat
social de promoció de la contractació
contrac
laboral. De conformitat amb el plec de clàusules

administratives i tècniques particulars, així com el projecte
projecte d’obres, que figuren a l’expedient,
documents contractuals que accepta incondicionalment i sense cap reserva, deixant-ne
deixant
constància a través de la signatura d’aquest acte i es sotmet a la normativa aplicable; Llei
9/2017, de 8 de novembre de, de Contractes
Contractes del Sector Públic, Reial decret 1098/2001, de
12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques en tot allò que no s’oposi a la Llei de contractes. Supletòriament
s’aplicarà la resta de normativa
rmativa de dret administratiu i en defecte les normes de dret privat.
Segon.- El preu del contracte que presenta és d’un preu base de 99.500,00.-€ i de
20.895,00.€
€ que corresponen a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) que fan un total de
120.395,00.-€.
Tercer.- El termini del contracte és de 7 setmanes sense possibilitat de pròrroga, a partir de
la data de l’acta de comprovació de replanteig d’aquest contracte.
Signat i datat electrònicament
L’Alcaldessa,
Montserrat
Venturós Villalba

El Secretari,
Antoni Pérez
Zúñiga

L’adjudicatari,
Jordi Icart Mir
ICART OBRA PÚBLICA S.L.

