
Secretària General Administrativa

EXPT. CNMY20/SUBSE/4

    CONTRACTE D'OBRES

CONTRACTE DE LES OBRES D'ACTUALITZACIÓ DELS SISTEMES DE DETECCIÓ D'INCENDIS EN EL PALAU DE
LA GENERALITAT, PALAU DEL MARQUÉS DE CASTELLFORT I EN L'EDIFICI CASA ROSA.  

REUNITS

D'una part Emili Josep Sampio Morales, en la seua qualitat de Sotssecretari de la Presidència de la
Generalitat, actuant en representació d'aquesta, en virtut de les facultats atorgades per la Resolució de 19
de juliol de 2019, del President de la Generalitat, per la qual es deleguen determinades atribucions en la
persona titular de la Sotssecretaria, en matèria de contractació (DOGV de 22/07/2019).

  I d'una  altra Sergio  Romero LLop,  amb  D.N.I. 29.195.394 E, en nom i  representació  de  LLOP
PROYECTOS INTEGRALES SOCIEDAD LIMITADA amb NIF B98588924 segons poder atorgat davant el Notari
de l'Il·lustre Col·legi de València  Alejandro Cervera Taulet el dia 22 de novembre de 2013, amb número de
protocol 4165, inscrita en el Registre Mercantil de València.

Totes   dues   parts   es   reconeixen   competència   i   capacitat   respectivament   per   a   formalitzar   el
contracte actual.

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS

PRIMER.-   La   iniciació   de   l'expedient   de   contractació   va   ser   autoritzada   per   resolució   de   data   16   de
Desembre de 2019.

SEGON.- Els annexos del plec de clàusules administratives particulars que regeix la present contractació han
sigut informats per l'Advocacia General de la Generalitat en data 16 de gener de 2020 i la fiscalització per la
Intervenció Delegada de la Intervenció General va ser efectuada en data 28 de gener de 2020.

TERCER.- La despesa necessària per a la present contractació va ser aprovat mitjançant resolució de data 5
de febrer de 2020 per un import total de cent cinquanta-sis mil dos-cents trenta-cinc euros amb huitanta-
cinc cèntims (156.235,85 €) IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 05.00.01.121.20.6 PI ER270 i
per a l'anualitat del 2020.

QUART.- Mitjançant resolució de data 5 de febrer de 2020 s'aproven l'expedient de contractació, el plec de
prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives particulars.

CINQUÉ.- L'adjudicació es va dur a terme per resolució de l'òrgan de contractació en data 3 de juliol de
2020.
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CLÀUSULES DEL CONTRACTE

PRIMERA.- L'objecte del contracte són les obres d'actualització dels sistemes de detecció d'incendis en el
Palau de la Generalitat, Palacio del Marqués de Castellfort i en l'edifici Casa Rosa.

SEGONA.- El contracte actual és de naturalesa administrativa, es defineix com a contracte del sector públic,
es qualifica d'obres, i està sotmés a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

TERCERA.-   Sergio   Romero   LLop   en   nom   i   representació   de   LLOP   PROYECTOS   INTEGRALES   SOCIEDAD
LIMITADA es compromet a realitzar el contracte d'OBRES D'ACTUALITZACIÓ DELS SISTEMES DE DETECCIÓ
D'INCENDIS EN EL PALAU DE LA GENERALITAT, PALAU DEL MARQUÉS DE CASTELLFORT I EN L'EDIFICI CASA
ROSA amb estricta subjecció als plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars
que van regir el procediment d'adjudicació, així com al projecte aprovat per resolució del 5 de febrer de
2020, documents tots que declara conéixer i acceptar plenament, per a això procedeix en aquest acte a la
subscripció d'aquests.
El contractista se sotmet a la legislació de Contractes del Sector Públic.
Integren el contracte els següents documents:

-   Plec   Tipus   de   clàusules   administratives   particulars   per   a   l'adjudicació   de   contractes  
administratius d'obres pel procediment obert simplificat.

- Annex I al Plec de Clàusules Administratives Particulars.

- Projecte (Visat núm. VA07603719 de 17/06/2019)
 
QUARTA.- L'import màxim a satisfer a l'empresa LLOP PROYECTOS INTEGRALES SOCIEDAD LIMITADA, pel
contracte   actual   serà   de   CENT   QUARANTA   MIL   CINC-CENTS   TRENTA-QUATRE   EUROS   AMB   CATORZE
CÈNTIMS (140.534,14 €) IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 05.00.01.121.20.6 PI ER270 amb
la següent distribució:

PRESSUPOST € IVA € TOTAL €

116.143,92 € 24.390,22 € 140.534,14 €

ANUALITAT IMPORT

2020 140.534,14 €

En el preu del contracte actual s'entenen inclosos tots els tributs estatals, autonòmics i municipals, sense
que per tant, puguen ser aquests repercutits com a partida independent.

Revisió de preus: No procedeix.

Pagament:   Mitjançant   factura   electrònica,   presentada   en   finalitzar   l'obra   degudament   conformada   pel
responsable del contracte, previ informe favorable del responsable de la Secció de Manteniment del Servei
de Contractació i Assumptes Generals.
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Unitat de Registre per a presentació de factures.

Les  dades que  ha  d'indicar  en  la factura són:  Presidència  de  la Generalitat – Sotssecretaria.  Plaça de
Manises s/núm. 46003 VALÈNCIA CIF. S-4611001-

Dades plataforma FACe: https://face.gob.es/

OFICINA COMPTABLE: GE0006297

ÒRGAN GESTOR: A10017550

UNITAT TRAMITADORA: A10017641

DESCRIPCIÓ UNITAT: Sotssecretaria

ADREÇA: Plaça de Manises s/núm. 46003 VALÈNCIA

CIF: S-4611001-

Es facturarà exclusivament de manera electrònica, d'acord amb el que es disposa per la Llei 5/2013, de 23
de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat, i per
la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i de creació del registre comptable de
factures en el Sector Públic utilitzant el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de l'Administració
General de l'Estat (www.face.gob.es.)

Òrgan   de   Contractació:   Presidència   de   la   Generalitat.   PD   Resolució   de   19   de   juliol   de   2019   (DOGV
22/07/2019) El Sotssecretari de Presidència.

Destinatari del servei: Sotssecretaria

CINQUENA.- El termini de duració del contracte serà de cinc mesos, iniciant-se el seu còmput l'endemà al de
la signatura de l'acta de comprovació del replanteig que es realitzarà en el termini d'un mes des de la
formalització del contracte, llevat que existisca reserva fundada que impedisca el seu començament, i en
aquest cas, al de la notificació al contractista de l'acte formal autoritzant el començament de les obres.

LLOP PROYECTOS INTEGRALES SOCIEDAD LIMITADA  estarà obligada a presentar a l'Administració un programa
de treball, en el termini de 30 dies comptats des de la formalització del contracte, d'acord amb el que
s'estableix en l'article 144.3 del RGLCAP, devent en tot cas ajustar-se als terminis establits en el plec de clàusules
administratives particulars, llevat que l'Administració autoritze la modificació d'aquest.

D'igual   manera   haurà   de   presentar   a   la   propietat   un   Pla   de   Seguretat   i   Salut   (PSS)   asi   com   un   Pla
d'Assegurament de la Qualitat (PAC)

Possibilitat de Pròrroga: no

SEXTA.- Obligacions del contractista: El contractista queda obligat al compliment del contracte dins del termini
total fixat per a la seua realització. L'empresa contractista LLOP PROYECTOS INTEGRALES SOCIEDAD LIMITADA
es compromet a realitzar l'execució de l'obra amb subjecció expressa al plec de clàusules administrativa
particulars i de prescripcions tècniques particulars que regeixen el contracte actual.

SETENA.- Suposats en què procedeix la resolució del contracte: Són causes de resolució del contracte les
establides en els articles 211 i 313 del LCSP, amb els efectes previstos en els articles 213 i 313 de la citada
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Llei i les previstes en el Plec Tipus de Clàusules Administratives Particulars per a la contractació d'obres  pel
procediment obert simplificat i les previstes en l'Annex I.

Penalitats: El règim de penalitats aplicable és l'establit en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i
les previstes en l'Annex I.

OCTAVA.-Termini de garantia: 2 anys comptats a partir de la signatura de l'acta de recepció.

NOVENA.-Per a respondre del compliment d'aquesta contractació es constitueix una garantia definitiva en la
quantia de cinc mil huit-cents set euros amb dènou cèntims (5.807,19.-€)

DÈCIMA.- En cas que pel contractista es requerisca elevar el contracte a document públic, les despeses que
comporte seran de compte d'aquest.

DÈCIMA PRIMERA.- Totes dues parts assumeixen el deure de protegir les dades personals de conformitat amb
la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i la seua
normativa de desenvolupament.

La memòria del Projecte Base de la contractació amb la resta d'apartats que defineixen amb precisió les obres, les
seues característiques tècniques i el seu pressupost, tindrà caràcter contractual.

Les qüestions o diferències que sorgiren amb motiu d'aquest contracte es resoldran, en via administrativa,
per l'òrgan de contractació competent i en el seu cas, davant la Jurisdicció contenciosa administrativa.
El   contractista   presta   la   seua   conformitat   al   Plec   de   Clàusules   Administratives   Particulars   i   Plec   de
Prescripcions Tècniques, quedant totes dues parts sotmesos als preceptes de la Llei de Contractes del Sector
Publique, Llei 9/2017. 

Per a la deguda constància de tot el convingut, se signa aquest contracte. 

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT                                             L'EMPRESA
(PD Resolució de 19 de juliol de 2019
DOGV núm. 8596, de 22/07/2019)
EL SOTSSECRETARI                                                                        

Emili Josep Sampio Morales                                                                  Sergio Romero LLop
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