Tramitat el procediment per a l’adjudicació del contracte, per resolució del Consell
d’administració de 7 de setembre de 2021 s’ha adjudicat el contracte a l’empresa
TRANSFORMA 21, S.L., d’acord amb les següents condicions:
Lot 2:
Preu: 33.000€ (més IVA)
Garanties addicionals:
- Elements d’adaptació del vehicle: 3 anys addicionals.
- Xapa i pintura: 2 anys addicionals.
Per tots aquests motius, formalitzen el present contracte que es regeix per les següents
CLÀUSULES DEL CONTRACTE:
Clàusula primera.- En aquest acte, el President de EMSERFUMT S.A. i el contractista
formalitzen el contracte de referència, i s'obliguen al seu fidel i exacte compliment i a
executar els treballs als plecs de clàusules i d'acord amb la seva oferta.
Clàusula segona.- El preu i condicions d'adjudicació del contracte és:
Lot 2:
Preu: 33.000€ (més IVA)
Garanties addicionals:
- Elements d’adaptació del vehicle: 3 anys addicionals.
- Xapa i pintura: 2 anys addicionals.
Així mateix, el contractista executarà les millores i prestacions tècniques d’acord amb la
seva oferta.
Clàusula tercera.- Forma de pagament.
Dins del termini de 30 dies a comptar des de la data de l'acta de recepció i conformitat
dels vehicles o, si escau, de la l’aprovació de la factura si fos en un moment posterior,
EMSERFUMT abonarà el saldo resultant. Del pagament, se’n retindran 990€, en
concepte de garantia definitiva.
Clàusula quarta.- Des de la data de l'adjudicació fins al lliurament a EMSERFUMT, no
hauran de passar més de 90 dies naturals per al cas del turisme nou adaptat.
Clàusula cinquena.- El contracte s’executarà d’acord amb les previsions del plec de
clàusules administratives particulars i del plec de clàusules tècniques, així com de l’oferta
adjudicada.
Clàusula sisena.- El responsable del contracte és el Sra. Clara Viñas Domingo, membre
del Consell d'Administració d’EMSERFUMT S.A.

Clàusula setena.- El termini de garantia serà:
Lot 2:
-

Garantia fabricant: 2 anys
Elements d’adaptació del vehicle: 5 anys.
Xapa i pintura: 5 anys.

Clàusula vuitena.- Aquest contracte no té revisió de preus.
Clàusula novena.- L’adjudicatari queda degudament assabentat de l’obligació que té de
complir tot allò disposat a la legislació de Treball en tots els seus aspectes.

ATORGAMENT
Aquest contracte té naturalesa privada.
Ambdues parts atorguen aquest contracte obligant-se a complir-lo amb subjecció estricta
al Plec de Clàusules, a l’oferta formulada per l’adjudicatari i als acords d’adjudicació,
així com, atenent al caràcter de poder adjudicador d’EMSERFUMT S.A., a les
disposicions del text refós de la Llei de contractes del sector públic, així com per la
normativa especificada en el plec de clàusules administratives particulars. Així mateix se
sotmeten expressament als Jutjats de Tarragona, per resoldre les qüestions litigioses
relatives a la interpretació o al compliment del contracte.

DOCUMENTS ANNEXES
S’uneix a aquest contracte formant-ne part integrant la següent documentació:
- Annex 1: Còpia del plec de clàusules administratives particulars
- Annex 2: Còpia del plec de prescripcions tècniques.
- Annex 3: Còpia de l’oferta

Tarragona, 30 de setembre de 2021
PER EMSERFUMT, S.A.

Pau Ricomà Vallhonrat

PER TRANSFORMA 21, S.L

Josep Maria Canals Boixadera

