GENERALITAT DE CATALUNYA

REUNITS
D'una part, la senyora Mònica Lopera Arévalo, Responsable Àrea Econòmica i Financera
de l’Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida (Gestió de Serveis Sanitaris).
D'altra part, el senyor François Henri Le Bars, major d’edat, amb domicili a efectes
d’aquest contracte a la Plaça Europa, nº 9-11, 08.908, de l’Hospitalet de Llobregat,
Barcelona.
ACTUEN: La primera en representació de Gestió de Serveis Sanitaris, d’acord amb les
competències atorgades per l’article 6.1.g de l’Acord GOV/184/2015, de 15 de desembre,
pel qual s'aproven els nous Estatuts de l'empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris i
l’acord adoptat pel Consell d’Administració de GSS en sessió de 23 de desembre de 2019;
i el segon, en nom i representació de l’empresa DIAGNOSTICO STAGO, S.L.U. proveïda de
la cèdula fiscal núm. B86141009, en virtut de certificat notarial, del Notari, el senyor
Dominique Devriendt, amb domicili a Paris, França, degudament apostillat, en data 22 de
juliol de 2020 (d’acord amb el Conveni de l’Haya, de 5 d’octubre de 1961).
ANTECEDENTS
Primer.- Es va iniciar l'expedient número HCPL-SU-O-21-0443, corresponent al
Subministrament de reactius de coagulació i cessió d’ús de l’equipament necessari
destinat al servei de laboratori de l'Hospital Comarcal del Pallars (Gestió de Serveis
Sanitaris), per resolució de la Responsable Àrea Econòmica i Financera de l’Hospital
Universitari de Santa Maria de Lleida (Gestió de Serveis Sanitaris), de data 13 de setembre
de 2021.
Segon.- L'expedient número HCPL-SU-O-21-0443 va ésser aprovat per resolució de la
Responsable Àrea Econòmica i Financera de l’Hospital Universitari de Santa Maria de
Lleida (Gestió de Serveis Sanitaris), de data 13 de setembre de 2021.
Tercer.- L'expedient número HCPL-SU-O-21-0443 va ésser adjudicat per resolució de la
Responsable Àrea Econòmica i Financera de l’Hospital Universitari de Santa Maria de
Lleida (Gestió de Serveis Sanitaris), de data 11 de gener de 2021, a l’empresa
DIAGNOSTICA STAGO, S.L.U. (NIF nº B86141009).
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CLÀUSULES DEL CONTRACTE
Primera.- L’empresa DIAGNOSTICA STAGO, S.L.U. (NIF nº B86141009), es compromet a
realitzar el subministrament de reactius de coagulació i cessió d’ús de l’equipament
necessari destinat al servei de laboratori de l'Hospital Comarcal del Pallars (Gestió de
Serveis Sanitaris), amb estricta subjecció al Plec de clàusules administratives particulars,
el qual ha estat informat favorablement per l’Assessoria Jurídica del Servei Català de la
Salut en data 30 d’octubre de 2018, al plec de prescripcions tècniques, a l’oferta
presentada per a aquesta contractació, i a aquest contracte.
Segona.- El termini d'execució del present contracte serà des del dia 1/02/2022 fins al dia
31/03/2024, prorrogable per dos anys mes, per períodes anuals, d’acord amb el que
consta en el quadre de característiques del plec de clàusules administratives particulars.
Tercera.- L'import d'adjudicació d'aquest contracte és de 34.696,20 € sense IVA i
41.982,40 € amb IVA (d’acord amb l’Annex I), els quals seran abonats per Gestió de
Serveis Sanitaris en la forma que preveu el plec de clàusules administratives particulars.
Quarta.- Les quantitats estimades que s’indiquen a l’Annex I, poden ser modificades a
l’alça o a la baixa, a criteri de l’òrgan de contractació, segons les necessitats de la
institució, sense que aquesta variació impliqui, en cap cas, augment dels preus unitaris
adjudicats. El contractista es compromet a subministrar els articles adjudicats, com a
màxim, a aquest preu durant tota la vigència de l’acord marc. Així mateix, estarà obligat a
comunicar qualsevol modificació a la baixa del mateix.
Cinquena.- D’acord amb el plec de clàusules administratives particulars, no procedeix la
revisió de preus.
Sisena.- L’òrgan de contractació es reserva el dret d’efectuar quantes comprovacions
consideri convenient en les qualitats dels béns subministrats, i a fixar el procediment a
seguir en el reconeixement del material en el moment de lliurament, podent-se aixecar
una acta de recepció en el seu cas.
Setena.- Per a respondre del compliment d’aquest contracte, s’ha constituït a favor de
l’administració una garantia definitiva per un import de 867,40 € a la Caixa General de
Dipòsits de la Generalitat de Catalunya, segons s’acredita amb l’exhibició del
corresponent resguard en aquest acte.
Vuitena.- Els drets i obligacions derivats d’aquest contracte són els previstos al plec de
clàusules administratives particulars informat favorablement per l’Assessoria Jurídica del
Servei Català de la Salut en data 30 d’octubre de 2018 i al plec de prescripcions tècniques
que regeixen la contractació, plecs als que el contractista presta la seva conformitat, i es
sotmet, per a tot allò que no hi estigui previst, als preceptes 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 (LCSP), i la resta de normes que siguin d’aplicació.
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Novena.- En cas de demora en el compliment d’aquest contracte, imputable a una o a
l’altra part, seran d’aplicació les penalitats previstes en el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques.

Mònica Lopera Arévalo
Responsable Àrea Econòmica i Financera
Gestió de Serveis Sanitaris

François Henri Le Bars
Diagnostico Stago, S.L.U.
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ANNEX 1

Referència

Nombre proves
estimades
(2 anys)

Cost unitari
determinació
(IVA exclòs)

T.PROTROMBINA

01163-STA NEOPTI

16.360

0,78 €

0,94 €

12.760,80 €

15.440,57 €

APTT

00308-STA CEPHAS

13.530

0,78 €

0,94 €

10.553,40 €

12.769,61 €
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Magnitud

Cost unitari
determinació
(IVA inclòs)

Cost total
estimat
(IVA exclòs)

Cost total
estimat
(IVA inclòs)

FIBRINOGEN

00673- STA LIQUID

780

0,90 €

1,09 €

702,00 €

849,42 €

DÍMER D

00662-STA LIATEST

2.400

4,45 €

5,38 €

10.680,00 €

12.922,80 €

34.696,20 €

41.982,40 €
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