Exp: E-0013/01-11-19
Barcelona, 27 de febrer de 2020

REUNITS
D'una part, el Sr. Nacho Dualde López, Gerent de l’Escola Superior de Comerç Internacional
(ESCI-UPF), amb seu a passeig Pujades,1, 08003 Barcelona, en nom i representació
d'aquesta, en virtut de les competències que li confereix l’article 15.d) dels estatuts del
Patronat de l’Escola Superior de Comerç Internacional.
I de l'altra, el Sr. Daniel Garcia Franco, actuant en nom i representació d’AUDITORIA Y
CONSULTORIA DE PRIVACIDAD Y SEGURIDAD, SL, amb NIF B91827733, domiciliada al
carrer de la Muñoz Olivé, 1, 41001 Sevilla, manifesta expressament que el càrrec que
ostenta i les facultats de representació que se’n deriven, són vigents en aquesta data.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat respectivament per formalitzar el
present contracte
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
Primer. Mitjançant Resolució de 18 de desembre de 2019, es va aprovar l’expedient de
contractació del “Subministrament de la llicència d’ús del programa –SUITE SOFTWARE
ADVANCED AUTHENTICATION SERVER (adAS) i el seu suport associat- per l’Escola Superior
de Comerç Internacional, d’ara endavant (ESCI-UPF)” (Expedient E-0013/01-11-19).
Segon. Per Resolució de 4 de febrer de 2020, es va adjudicar el contracte per procediment
negociat sense publicitat a l’empresa AUDITORIA Y CONSULTORIA DE PRIVACIDAD Y
SEGURIDAD, SL.
D’acord amb l’exposat, ambdues parts formalitzen el contracte corresponent de
conformitat amb aquestes
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
Primera. AUDITORIA Y CONSULTORIA DE PRIVACIDAD Y SEGURIDAD, SL com adjudicatària
del contracte, es compromet a dur a terme el subministrament de la llicència i el seu suport
associat subjectant-se estrictament al Plec de clàusules administratives particulars i al Plec
de prescripcions tècniques, que regeixen aquest contracte, documents contractuals que
accepta plenament, amb la signatura d'aquest document
Segona. L’import d’aquest contracte és CENT VUITANTA-NOU MIL NOU-CENTS SEIXANTA
EUROS (189.960,00 euros), IVA exclòs que queda distribuït de la forma següent:
Implantació eina 2020: 127.160,00 €
Suport, manteniment anual i subscripció de la solució
(2021-2024): 62.800,00 €
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Tercera. El contractista haurà de presentar les factures d’acord amb allò establert a la
clàusula H del Plec de clàusules administratives particulars, d’ara endavant PCAP.
Quarta. El termini d’execució del contracte serà de quatre (4) anys i començarà a data de
la signatura d’aquest document.
El contracte és prorrogable, fins a un (1) any més, d’acord amb allò establert a la clàusula
D del PCAP.
Cinquena. D’acord amb la clàusula C del PCAP no procedeix la possibilitat de revisió de preus.
Sisena. La garantia definitiva s’instrumenta mitjançant fiança del 5% de l’import de
l’adjudicació 9.498,00euros, tal i com s’acredita amb el resguard del dipòsit de la garantia a
la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya núm. 0000200806.
Setena. Les causes de modificació del contracte previstes són les fixades en l’apartat E
del PCAP.
Vuitena. L’adjudicatari es compromet a respectar durant l’execució del contracte, així com
després de la seva finalització, el Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del
Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.
Novena. Ambdues parts estan obligades a respectar el caràcter confidencial d’aquella
informació a la que tingui accés a causa de l’execució del contracte.
Desena. Aquest contracte té caràcter privat i es regeix pel Plec de clàusules
administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es
consideren part integrant del contracte. A més, els efectes i l’extinció del contracte es
regirà per les normes del dret privat i quant a la preparació i adjudicació del contracte, pel
títol I del Llibre Tercer de 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.
Onzena. Aquest procediment té naturalesa privada i les qüestions litigioses que puguin
sorgir en relació amb la preparació i a l’adjudicació del contracte, seran resoltes per l'òrgan
de contractació, les resolucions del qual esgoten la via administrativa.
Els actes de preparació i d’adjudicació d’aquest contracte, són susceptibles del recurs
administratiu ordinari que correspongui, d’acord amb el que estableix la LRJP i la LPAC, o
del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en relació amb els efectes i l’extinció del contracte
serà competent l’ordre jurisdiccional civil.
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I en prova de conformitat, es signa aquest contracte per duplicat i a un sol efecte, en el
lloc i la data indicats a l’encapçalament.
Per l’Escola Superior de
Comerç Internacional

Per AUDITORIA Y CONSULTORIA DE
PRIVACIDAD Y SEGURIDAD, SL

Nacho Dualde López
Gerent de l’Escola Superior
de Comerç Internacional

Daniel Garcia Franco
Legal representant
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