TACDOTZE,
DE MAQUINARIA TECNICA I ELEMENTS DE
TRANSPORT I DE SERVEIS DE MANTENIMENT AMB DESTINACIÓ A LES
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA DEL CONSORCI CATALÀ PEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL (SEC 2018 10)
A Tarragona, en la data de la seva signatura
REUNITS
art, el senyor Jose Oscar Sánchez Ibarra, amb DNI núm. 39708322H , en la
seva qualitat
, facultat per
aquest acte segons
.
Ángel Fernando Vara Arias, amb DNI núm. 1173420-K, com a
S.A.U. amb CIF A-80292667, i domicili social
a la Carretera de Pozuelo, número 32, 28220 de Majadahonda de Madrid, adjudicatària
dels lots
Arrendament, amb o sense opció de
lot x)
Acord marc de Maquinaria Tècnica i elements de
transport i serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya del
Consorci Català pel desenvolupament local (SEC 2018 10).
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar
el present contracte i,
MANIFESTEN
I.- Que el 27 de Juliol de 2021 el Consorci Català pel Desenvolupament Local va
icació del lots
Exp.: SEC 2018 10

, arrendament,
ALD

Automotive S.A.U.
II.- En data 17 de desembre de 2019, el Co

, va adoptar,
al

del Consorci Català pel Desenvolupament Local. Exp.: SEC 2018 10
III.- En data 5 de novembre per resolució del Gerent (Decret TAC12 09/20) va acordar ,
subministrament de 1 vehicle en la modalitat de lloguer financer
(rènting) per a
ducció del canal públic de televisió local Tac12, a través de
S
FORD TRANSIT COURIER VAN 1.5 TDCi
71kWTrend Furgon del lot 52, , VEHICLE
ALD Automotive S.A.U.

En virtut de l'anterior, ambdues parts formalitzen aquest contracte amb subjecció a les
següents,
CLÀUSULES
Primera.-

ALD Automotive S.A.U.
el contracte pel
Lot 52, vehicle FORD TRANSIT COURIER VAN 1.5
TDCI 71 kW Trend Furgon, amb les característiques següents:
Marca: FORD
Model:. TRANSIT Courier
Característiques: Van 1.5 TDCi 71kW Trend Furgon
Color: Blanc.
Complements inclosos: Logotip del canal públic de televisió Tac12
Modalitat contracte: Rènting amb opció de compra.
Durada contracte: 48 mesos
Km totals: 40.000
Abonament quilòmetres no consumits: 0,0164 euros/km sense IVA
Pagament quilòmetres per excés: 0,0246 euros/km sense IVA.
Opció estimada de compra a 48 mesos
Import quota mensual:.
Import contracte:
Segona.quan entitat assenyalada en la relació dels ens locals que figuren en el document adjunt
de
, amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient SEC 2018 10) en la modalitat
Desenvolupament L
Tercera.- Aquest contracte tindrà una vigència de 4 anys (48 mensualitats). De mutu
acord, manifestat de manera expressa per ambdues parts, es podrà prorrogar la
vigència del contracte per 1 any més (12 mensualitats), sense que la vigència total del
contracte pugui excedir dels 5 anys (60 mensualitats).
Es fixa com a
lliurament/recepció del vehicle, degudament signat

.

Quarta.- El termini de lliurament del vehicle, degudament retolat amb la imatge
corporativa del canal públic de televisió local Tac12 per
canal
contracte.
Avinguda Ramon y Cajal, 70 -edifici IMET- 43005 TARRAGONA.

Cinquena.- Per a qualsevol circumstància no prevista en el present contracte serà
tècniques particulars de
de vehicles de serveis generals i policials amb destinació a les entitats locals de
Catalunya del Consorci Català pel Desenvolupament Local (Expedient SEC 2018 10).
Sisena.contractista, una vegada esgotada la via administrativa se sotmetran
als òrgans judicials de la jurisdicció contenciosa administrativa de Tarragona, amb
expressa renúncia del contractista a la jurisdicció dels tribunals del seu domicili.
Setena.- El desconeixement del contracte en qualsevol de les seves condicions i dels
documents annexos que en formen part, o de les instruccions, plecs i normes de tota
pactat, no
Per la deguda constatació de tot el que s'ha convingut, se signa aquest contracte per
duplicat.
Per
TACDOTZE. Jose Óscar Sanchez Ibarra

Dono fe,
Secretari General
Rafael Orihuel Iranzo

.A.U.
Angel Vara Arias

