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çOITTRACTE ADMINISTRATIU DE SUBMIN ISTRAMENT

A Tarragona, 22 de maig de 2018

REUNITS

D'una part, elSr. Sergio Arts Lorenzo, amb NIF 397LZL59Z idomicili a Tarragona, en la seva
qualítat de gerent d'Aparcaments Municipals de Tarragona S,A. (en endavant AMT), amb CIF

443053974 i domicílí a Passatge Saavedra S/N de Tarragona, actuant en raó del càrrec i poders
que ostenta.

l, de l'altra, el Sr. Jorge Ríos, major d'edat, amb DNI 39834415-T, com a representant de
l'empresa Etecnic Movilidad Eléctrica, SL, amb NIF 8-55667562 i domicili al c. Argentera,25 2

baixos 43202 de Reus.

Ambdues parts es reconeixen capacitat legal per obligar-se i..

MANIFESTEN

PRIMER.- Que AMT ha realitzat un procediment de licitacíó pública, per l'adjudicació del
subministrament i instal.lació de dos punts de recàrrega ràpida al Cr. Salvador Espriu ( Vall de
l'Arrabassada I i Plaça lmperial ¡ qua$e punts de recàrrega semi-ràpida a I'Avinguda Vidal i
Barraquer, Anella olímpica i Cr. Josep M. Folch iTorres ( Les Gavarres f, resultant adjudicatària
en acord del Consell d'Admin¡stració de AMT en sessió celebrada el 22 de març de 2018,
'l'empresa 

Etecnic Movilidad Eléctrica S.L.

SEGON.- Que, en aquest acte, ambdues parts procedeixen a formalitzar un contracte
admin¡stratiu de subministrament per aplicacíó de l'art. 229 i següents del RDL 3/2011, de L4 de
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que serà

d'aplicació per a totes les incidències que sorgeixen en endavant, juntament amb els Plecs de

clàusules Administratíves i Tècniques, l'acord d'adjudicació referencíat i l'oferta formulada per
l'adjudícatari, que passen a formar part del contracte i en regeixen l'execució i la resta del

desenvolupament.

TERCER.- Que existeix consignació pressupostària a en el pressupost de l'exercici aprovat per el

Consell d'Administració d'AMT

Sobre les bases que procedeixen, les parts procedeixen a atorgar el contracte administratiu de
subministrament i



PACTEN

1'En virtut de l'adjudícacíó, Jorge Ríos Cortés, en la representació que ostenta, es compromet a
realitzar el subministrament i instal'lació de dos punts de recàrrega ràpida al Cr. Salvador Espriu
( vall de l'Arrabassada t i Plaça lmperial ¡ quatre punts de recàrrega semi-ràpída a l,Avínguda
vidal i Barraquer, Anella olímpíca i Cr. Josep M. Folch i rorres ( Les Gavarres ), amb estricta
subjecció al Plec de clàusules economicoadmínistratives i tècniques que figuren en l'expedient,
i que el Sr' .lorge Ríos Cortés, declara conèixer i accepta, i amb subjecció també a l,oferta
econòmica i tècnica proposada per l,empresa que representa.

2'Durant la vigèncía del contracte, establerta en dos mesos a comptar des de la formalització
del contracte, Etecnic Movilidad Eléctrica, SL es compromet a executar els serveis contractats.

El retard en l'execucíó d'aquests treballs podrà ser sancionat d'acord amb ta previsió continguda
enl'art-2t2 isegúents der RDL 3/zo1J iers precs de condicions.

3'El contractísta ha ofert realítzar aquest subministrament per un import de L09.432,29€ sense
lvA (132'413,07€ lvA inclòs). L'adjudicatari haurà de presentar la corresponent factura a
Aparcaments Munícipals de Tarragona dintre dels 15 dies posteríors a la finalítzació del
contracte

4'Per tal de garantir el compliment de les obligacions derivades del contracte, l,adjudicatari ha
dipositat una fiança per import de5.47r,67€ (corresponents al 5% de l'import d,adjudicació),
que li serà retornada un cop hagin transcorregut el període de garantia ofert a la proposició
econòmica de la licitació. Aquest període de garantia començarà a comptar des de la recepció
de la totalítat de l'objecte del contracte.

5'Durant l'execucíó dels treballs, l'empresarí haurà d'adoptar totes les mesures necessàries per
evitar qualsevol risc o perill a les persones i béns, responent de tots els perjudicis que la seva
actuació pogués causar.

6'La jurisdicció contenciós Administrativa serà la competent per resoldre les controvèrsies que
sorgeíxin entre les parts contractants.

Llegit aquest contracte, els atorgants es ratifiquen i afirmen en el seu contingut, signant-lo en
exemplars duplicats i a un sol efecte.
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Sergio Arts Lorenzo Jorge Ríos Cortés



APARCAMENTS MUNICIPALS DE TARRAGONA, SA

T¡ToL DE L'oBRA: pRoJEcrE pER LA INSTAL.LActó DE DIvERSES ESTAcToNS DE
RecÀRnrcA DE vEHtcles elÈcrRlcs.

CONTRACTISTA: ffÉCMC Movitidad Etéctrica, SL

AcrA DE compRovActó DEL REpr.ANTEtc I

n

A la Població de Tarragona, essent dia 4 de juny de 2018, reunits, en el lloc de les obres, els
senyors que al peu de la present Acta s'expressen en les representacions que així mateix es
detallen, dins el termini establert per a la comprovació del replanteig de les obres i a la vista
d'aquest, procedeixen a aixecar la present acta per a fer constar:

1. La conformitat del replanteig de la totalitat de les estacions de recàrrega amb els
documents contractuals del projecte.

2. Que les obres definides al projecte són realitzables i no existeixen impediments o
servituds aparents no considerades, que puguin afectar-les.

3. Que el termini per I'execució de les obres és de dos mesos començant a comptar
des del moment de signatura de la present acta de replanteig.

4. Que el tècnic Director de l'obra autoritza el seu començament, quedant notificat el
contractista pel fet de subscriure aquesta acta.

I perquè així consti i serveixi de justificant de la comprovació del replanteig de l'obra i

autorització del seu inici, s'estén la present acta, per triplicat exemplar en la data i lloc que
s'expressen al començament, i signen en prova de conformitat
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A.M.T Elcontractista,
Edgar Cristòfol Pardo
ETÉCN¡C Movilidad
Eléctrica, SL

El director de
Sergio Arts Lorenzo




