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BELLREGUARD
AJUNTAMENT

CONTRACTE ADMINISTRATIU PER A LA REALITZACIÓ DE LES
OBRES REPARACIÓ VORERES 1 REASFALTAT DEL CIRIU D'ALCOI.

PAP 2014/2015
Lloc i data del contracte
Bellreguard, essent les tretze hores del dia vint-i-cinc de novembre de dos mil catorze.

Dades de les parts contractants
El Sr. Jaume Aseó Pastor, de qui s'ometen les circumstancies personal s perque intervé en raó
del carrec d' Alcalde de d' Ajuntament de Bellreguard i en nom i representació d'aquest.
D'altra, NATALIA LACOMBA CAMARA amb DNI núm. 19997912X, actuant en nom i
representació de l'empresa COPRUSA INGENIERIA y CONTRUCCIÓN SLU domiciliada a
Palma de Gandia, C/Ponent, 017. CIF B96254750

Finalitat
L'objecte d'aquest contracte és l'execució de l'obra REPARACIÓ VORERES 1 REASFALTAT
CIRIU D'ALCOI. PAP 2014/2015

Antecedents
- Per decret d'alcaldia de data 17 d'octubre de 2014 va acordar l'inici de l'expedient del
contracte administratiu per a l'adjudicació de l'obra consistents en la reparació voreres i
reasfaltat del ClRiu d'Alcoi, ineloses en el PAP 2014/2015 (s'adjunta copia)
- Per decret d'alcaldia de data 07 de novembre de 2014, es va adjudicar l'obra de referencia a
l'empresa COPRUSA INGENIERIA y CONTRUCCIÓN SLU, essent notificat l'acord a
l'interessat en data 17/11/2014. (s'adjunta copia)
- En data 20/11/2014 presenta fianya en aval bancari de LA CAIXA per import de 9.024,79€
(s'adjunta cOpia)
En virtut de l'anterior, formalitzen aquest contracte administratiu d'obra en base als següents,

Pactes

L'empresa COPRUSA INGENIERIA y CONTRUCCIÓN SLU, adjudicataria del contracte,
ha d'executar l'obra REPARACIÓ VORERES I REASFALTAT CIRIU D'ALCOI. PAP
2014/2015 amb subjecció al projecte memoria aprovada i redactada per l'arquitecte
municipal.
El preu del contracte és de 52.000€ IVA al 21 % incIos, més les millores que es van oferir i
que s'adjunten al present contracte.
El termini per a l'execució del contracte és de sis setmanes.
Les parts es sotmeten expressament a la competencia deIs tribunal s corresponents a la
jurisdicció contenciosa administrativa de l'Ambit territorial del municipi de Bellreguard.
I, com a prova de confonnitat, ambdues parts signen aquest document per duplicat i a un sol
efecte, davant meu, Juan Maria Paredes Arquiola, Secretari
de 1'Ajuntament, que
done fe.

L'alcalde,

L'empresa contractista
,/

J aume Ascó Pastor

Natalia Lacomba Camara

