PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIÓ DE LA RENOVACIÓ DEL MANTENIMENT DE LLICÈNCIES DE
CONFLUENCE I ELS SEUS ADD-ONS PER A LA CORPORACIÓ CATALANA DE
MITJANS AUDIOVISUALS,S.A.
- PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICATEXPEDIENT NÚM. 2110MS03

PRIMERA.- RÈGIM JURÍDIC
El contracte es regirà per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
(en endavant LCSP), el Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria
de contractació pública, el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic i addicionalment
també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic en l’àmbit de
Catalunya.
El contracte, en matèria de protecció de dades, estarà subjecte al que estableix la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals, a la normativa de desenvolupament i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679,
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades.
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA de conformitat amb l’article 3.3 apartat
d) de la LCSP i als efectes de la seva activitat contractual, té la consideració de poder
adjudicador i, per tant, té reconeguda la capacitat de convocar aquesta concurrència pública
d'ofertes.
En tot cas aquest contracte té la consideració de privat i es sotmet als principis de publicitat,
concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació.
El desconeixement per part del contractista de les condicions establertes en aquest plec de
condicions administratives particulars i de qualsevol altre document que pugui tenir aplicació
en l'execució de la cosa pactada, no eximirà els licitadors del seu compliment.
SEGONA.- OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte d’aquesta concurrència és la contractació per part de Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals S.A. (CCMA S.A.), del subministrament per a la renovació, del
manteniment de les llicències de Confluence i els seus Add-Ons, que permetin disposar del
suport i de l’actualització a les darreres versions dels productes.
Els requeriments tècnics del subministrament es descriuen en el Plec de Prescripcions
Tècniques.
La codificació de la Classificació estadística de Productes per Activitats (CPA) és la 620129
i la corresponent nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) de la Comissió
Europea és la 48760000-3.
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Divisió del contracte en Lots:
En tractar-se del manteniment de les llicències d’un únic fabricant, separar-les entre diversos
proveïdors i per producte encaririen la compra per la dispersió del volum i seria ineficient des
d’un punt de vista de la gestió.
TERCERA.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
El valor estimat del contracte per tota la durada prevista, pròrrogues incloses, és de VINT-ISET MIL EUROS (27.000,00 €), IVA no inclòs.

QUARTA.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
El pressupost base de licitació és de VINT-I-SET MIL EUROS (27.000,00 €), més el 21%
d’IVA, això fa un total de TRENTA DOS MIL SIS-CENTS SETANTA EUROS (32.670,00 €).
Aquest és el preu màxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitació d’aquest
contracte.
CINQUENA.- DURADA DEL CONTRACTE
La durada del manteniment de la llicència serà de 12 mesos.
En el plec de prescripcions tècniques s’indica el període de vigència de cada producte.

SISENA.- CAPACITAT PER CONTRACTAR
Podran contractar les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres que tinguin
plena capacitat d'obrar, no estiguin incloses en cap de les circumstàncies descrites en
l’article 71 de la LCSP i acreditin la seva solvència econòmica, financera, tècnica i
professional.
Els concurrents hauran d’estar habilitats professionalment per la realització de l’activitat que
constitueix l’objecte del contracte segons resulti dels seus estatuts o regles fundacionals.
La CCMA, SA podrà contractar amb Unions d'Empresaris que es constitueixin temporalment
a l'efecte, sense que sigui necessària la formalització d'aquestes en escriptura pública fins
que s'hagi efectuat l'adjudicació al seu favor. Aquests empresaris quedaran obligats
solidàriament davant CCMA, SA i hauran de nomenar un representant o apoderat únic de la
unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que del contracte
es derivin fins a l'extinció del mateix, sens perjudici de l'existència de poders mancomunats
que puguin atorgar les empreses per a cobraments i pagaments de quantia significativa.
Als efectes de la licitació, els empresaris que vulguin concórrer integrats en una unió
temporal han d’indicar els noms i les circumstàncies dels que la constitueixin i la participació
de cadascun, com també que assumeixen el compromís de constituir-se formalment en unió
temporal si resulten adjudicataris del contracte. En les unions temporals d’empresaris cada
un dels que la componen ha d’acreditar la seva capacitat i solvència d’acord amb el que
estableix el present plec. A efectes de la determinació de la solvència de la unió temporal,
s’acumulen les característiques acreditades per a cada un dels seus integrants.
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La durada de les Unions Temporals d’Empresaris haurà de ser, com a mínim, la durada del
contracte fins a la seva extinció.
SETENA.- PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS
Les propostes s’hauran de presentar abans de les 13:00 hores del dia 26 d’octubre de
2021, únicament i exclusiva per mitjà telemàtic a la Plataforma de la Contractació Pública de
la Generalitat de Catalunya des del perfil del contractant de la CCMA, SA.
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/CCMASA
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
Els licitadors hauran d’indicar a l’assumpte el text: “Oferta CPO 2110MS03” i hauran
d’adjuntar el document següent en un únic fitxer:
-

Fitxer 1: L’import de l’oferta econòmica que s’adequarà al model de l’Annex 1. En
l’import s’entendran compresos a tots els efectes els impostos i despeses de
qualsevol índole que gravin l’execució del servei, llevat de l’IVA que es desglossarà
a part.
No s’acceptaran les ofertes que tinguin omissions, esmenes o errors que
impedeixin de conèixer clarament el que es considera fonamental per a valorar-les.
Cada licitador només podrà presentar una única proposició.

Les proposicions presentades fora de termini o que no es presentin segons el format indicat
en el paràgraf anterior no seran admeses sota cap concepte.
Les persones interessades en el procediment de licitació podran dirigir-se a la CCMA, SA
per sol·licitar aclariments sobre els plecs o la resta de documentació, a través de l’apartat de
preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai virtual de la licitació. Aquestes preguntes
i respostes seran públiques i accessibles a través del tauler esmentat, residenciat en el perfil
de contractant de la CCMA, SA:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/CCMASA
Les empreses interessades podran formular consultes a la CCMA, SA fins el dia 22
d’octubre de 2021.

VUITENA.- VALORACIÓ DE LES PROPOSICIONS
La unitat gestora del contracte seleccionarà el licitador que en conjunt faci la millor proposició
en base a la relació qualitat preu, tenint en compte com a únic criteri de valoració l’import de
l’oferta econòmica.
Valoració de l’oferta econòmica (Fins a 100 punts):
L’import de l’oferta econòmica s’adequarà al model de l’Annex 1. Es valorarà el preu total
ofert pel licitador.
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Per valorar el criteri objectiu de l’oferta econòmica s’aplicarà la fórmula següent:

P=N*((Omin/Omax)-(Ov/Omax)+1)
P= puntuació.
N= puntuació màxima del criteri.
Omin= oferta més econòmica.
Omax= oferta més alta.
Ov= oferta a valorar.
Valoració en cas d’empat:
En cas d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores,
tindrà preferència en l’adjudicació del contracte i pel següent ordre de prelació:
a) La proposició de l’empresa amb major percentatge de treballadors amb discapacitat
o en situació d’exclusió social en la plantilla de cada una de les empreses, primant
en cas d’igualtat, el major número de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla,
o el major número de persones treballadores en inclusió en la plantilla.
b) La proposició de l’empresa amb menor percentatge de contractes temporals en la
plantilla de cada una de les empreses.
c) La proposició de l’empresa amb major percentatge de dones empleades en plantilla
de cada una de les empreses.
d) El sorteig, en cas de que l’aplicació dels anteriors criteris no hagués donat lloc al
desempat.
NOVENA.- RENÚNCIA I DESISTIMENT
L’òrgan de contractació podrà renunciar a l’adjudicació o a la celebració del contracte, per
raons d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les
empreses licitadores, abans de la formalització del contracte.
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, quan s’apreciï
una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores
del procediment d’adjudicació.
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què
hagin incorregut i que estiguin degudament justificades.
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment
d’adjudicació es publicarà en el perfil del contractant.
DESENA.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte en el termini màxim de 15 dies a comptar des
de el següent a de l’obertura de les proposicions.
Durant aquest període, la CCMA, SA podrà demanar de les empreses concurrents les
informacions complementàries i aclariments que consideri convenients.
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De no produir-se l’adjudicació dintre del termini assenyalat, els licitadors tindran dret a retirar
la seva proposta.
ONZENA.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
L’adjudicació del contracte es formalitzarà mitjançat document privat en un termini no
superior a 15 dies hàbils des que s’enviï la notificació de l’adjudicació als licitadors i
candidats.

DOTZENA.- PAGAMENT DEL PREU
La CCMA, SA efectuarà els pagaments per transferència bancària al compte indicat per
l’adjudicatari, el dia 30 de cada mes, un cop transcorreguts 30 dies de la data de factura. La
factura haurà de dur, com a màxim, la data de l’últim dia del mes en que s’hagi realitzat el
subministrament i haurà de ser rebuda per part de la CCMA, SA, abans del dia 5 del mes
següent a la data de la factura. Aquesta factura s’haurà d’emetre de forma electrònica i lliurar
a la CCMA, SA a través del punt d’entrada de l’Administració Oberta de Catalunya, i haurà
d’incloure, necessàriament, el número de comanda o el número de contracte que figurarà al
peu de pàgina.
No tindran l’obligació de presentar la factura electrònica les persones i casos en que la
normativa reguladora ho exceptuï.

No procedirà la revisió de preus.
TRETZENA.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
El contractista serà responsable de la qualitat de les prestacions realitzades com també de
les conseqüències que es dedueixin per a la CCMA, SA o per a tercers de les omissions,
errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
El contractista executarà el contracte al seu risc i ventura i estarà obligat a indemnitzar els
danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que
requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a
conseqüència immediata i directa d’una ordre de la CCMA, SA.
Altres obligacions:
a) Obligacions de caràcter laboral:


L’empresa adjudicatària està obligada en l’execució del contracte al compliment
de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social, laboral que
estableixin el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o
les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin
a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP.
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració
social de persones amb discapacitat i fiscals.



L’empresa adjudicatària s’obliga a complir les condicions salarials dels
treballadors de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.
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La CCMA, SA podrà sol·licitar a l’adjudicatari que acrediti documentalment, si
s’escau, que compleix amb les prescripcions establertes en el conveni col·lectiu
que els sigui d’aplicació. Es procedirà d’igual forma per la resta de professionals
adscrits al servei que no els sigui d’aplicació el conveni de referència.



L'empresa adjudicatària seleccionarà i assignarà el personal necessari per
atendre les seves obligacions. L'esmentat personal dependrà exclusivament del
contractista, per la qual cosa tindrà tots els drets i deures inherents a la seva
qualitat d’empresari i haurà de complir les disposicions vigents en matèria laboral,
de prevenció de riscos laborals i de la seguretat social referides al personal propi
al seu càrrec.
L’empresa adjudicatària procurarà que existeixi estabilitat en l’equip de treball, i
que les variacions en la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons
justificades, en ordre a no alterar el bon funcionament del servei, informant en tot
moment a la CCMA, SA.



En relació amb els treballadors destinats a l’execució d’aquest contracte,
l’empresa contractista assumeix l’obligació d’exercir de manera real, efectiva i
continua, el poder de direcció i gestió inherent a tot empresari. En particular,
assumirà la negociació i el pagament dels salaris, l’assignació dels diferents
serveis a prestar, així com fixar els horaris i torns de treball, la concessió de
permisos, llicències i vacances, les substitucions dels treballadors en els casos
de baixa o absència, les obligacions legals en matèria de Seguretat Social, inclòs
l’abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions, quan procedeixi, les
obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals, l’exercici de la
potestat disciplinaria, així com quants drets i obligacions es deriven de la relació
contractual entre empleat i ocupador.



El contractista, exclusivament, serà l’encarregat de realitzar el control de
presència i registre del horari del seu personal destinat a l’execució d’aquest
contracte.



El contractista haurà d’observar que els seus treballadors es diferenciïn clarament
del personal de la CCMA, SA mitjançant la uniformitat, identificació, títols de
crèdit, acreditacions i qualsevol altre mitjà distintiu, i no és permès que el personal
del contractista utilitzi anagrames o logos de la CCMA, SA a la seva roba de
vestir, cotxes, i material de producció en general.



El contractista haurà de retolar els espais i el seu equipament amb tots els mitjans
materials necessaris per a la prestació del servei i diferenciar-los dels de la
CCMA, SA.



L’adjudicatari haurà de donar la formació professional necessària als seus
empleats, a fi i efecte d’actualitzar els coneixements tecnològics i professionals
que es vagin produint durant l’execució del contracte.



El contractista serà responsable de la vigilància i direcció del treball dels seus
empleats, així com de la seva correcta formació per a les tasques a realitzar en
execució del contracte de serveis. Els treballadors de l’adjudicatari únicament
rebran ordres dels responsables superiors jeràrquics de la seva empresa, sense
que els estigui permès atendre ordres de treball impartides directament per
persones vinculades laboralment a la CCMA, SA.



L’adjudicatari es compromet a vetllar per una correcta execució d’aquest servei
que eviti que es pugui considerar l’existència de cessió il·legal d’algun dels seus
treballadors/es assignats al mateix.
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El contractista designarà un coordinador general de servei que serà l’encarregat
de mantenir l’enllaç amb la persona responsable de la CCMA, SA i de determinar
l’organització, l’adequació i funcionament del servei contractat, així com de dirigir
la seva execució i les activitats del seu personal. Tota comunicació relacionada
amb l’execució del servei es farà exclusivament entre aquest coordinador i
l’interlocutor designat per la CCMA, SA .



L’adjudicatari estarà obligat a complir la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, la
normativa que se’n deriva i les normes internes de la CCMA, S.A. amb la finalitat
de garantir uns adequats nivells de seguretat i salut, i específicament el RD
171/2004, que desenvolupa l’article 24 de la llei 31/1995, de 8 de novembre, de
Prevenció de Riscos Laborals en matèria de coordinació d’activitats empresarials.



El contractista complirà les obligacions establertes per la normativa vigent en
cada moment en relació amb les mesures preventives tècniques i organitzatives
que s’hagin d’implantar a l’empresa per evitar el contagi del Covid-19, respecte
del personal destinat a l’execució d’aquest contracte.

b) El contractista s’obliga a aplicar, en executar les prestacions pròpies del servei, les
mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.
c) L’empresa haurà d’emprar preferentment el català en les seves relacions amb la
CCMA, SA.
d) Confidencialitat:
El contractista serà responsable del tractament confidencial de les tasques i
prestacions que desenvolupi, i es farà igualment responsable que els seus
treballadors assumeixin aquesta confidencialitat. El contractista es comprometrà a
utilitzar la informació que rebi, única i exclusivament per a desenvolupar els serveis
objecte del contracte.
Els documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de
caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de
propietat intel·lectual, i quan la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària
als seus interessos comercials legítims i/o perjudicar la competència lleial entre les
empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions
de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
Si escau, els licitadors han de presentar una declaració de confidencialitat que ha
de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de
determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades
que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no
justificades del caràcter confidencial.
Sens perjudici de la declaració de confidencialitat dels licitadors, davant d’una
petició d’informació correspondrà a l’òrgan de contractació valorar si aquesta
qualificació és correcta, d’acord amb els principis de publicitat i de transparència
que regeixen l’actuació del sector públic, i corregir-la si s’escau, prèvia audiència
dels licitadors.
En cap cas tenen caràcter confidencial la proposta econòmica, les dades del
Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) que consten a registres públics,
les dades dels annexos relatius a la solvència i les dades de la proposta tècnica
que el licitador no hagi considerat de manera justificada com a confidencials.
e) El contractista no podrà cedir a tercers, els drets i obligacions que es derivin del
present contracte, sense l’autorització expressa i escrita de la CCMA, SA.
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f) L’empresa adjudicatària com a condició essencial, en relació amb les dades a les
quals tingui accés amb ocasió del contracte, s’obliga al compliment de tot allò que
estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals
i garantia dels drets digitals, a la normativa de desenvolupament i al que estableix el
Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb
ocasió de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a
la CCMA, SA, responsable del tractament de dades personals, té caràcter
confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o
suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió
a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte.
CATORZENA.- TRANSPARÈNCIA
Principis ètics i regles de conducta als quals els licitadors i els contractistes han d’adequar
la seva activitat:
1.- Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta èticament exemplar i actuaran
per evitar la corrupció en qualsevol de totes les seves possibles formes.
2.- En aquest sentit –i al marge d’aquells altres deures vinculats al principi d’actuació
esmentat en el punt anterior, derivats dels principis ètics i de les regles de conducta als
quals els licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat- assumeixen
particularment les obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de
conflicte d’interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi
en l’adjudicació del contracte.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials,
ni per a aquells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o
social.
d) No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat
d’oportunitats i de lliure concurrència.
e) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
f) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i abstenir-se
de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir,
restringir o falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris
o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació
de mercats, rotació d’ofertes, etc.). Així mateix, denunciar qualsevol acte o
conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb la licitació o el contracte dels
quals tingués coneixement.
g) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per obtenir,
directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi.
h) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions contractades.
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i)

Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats.

j)

Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una
infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula.

k) Observar les obligacions de transparència respecte a les retribucions del personal i
en relació al compliment de la legislació vigent pel que fa als drets laborals dels
treballadors.
3.- L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l’anterior apartat 2 per
part dels licitadors o dels contractistes, serà causa de resolució del contracte, sens perjudici
d’aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent.

QUINZENA.- SUBCONTRACTACIÓ
L’adjudicatari podrà concertar amb tercers, sense limitació pressupostaria, la realització
parcial de la prestació.
L’empresa contractista haurà de comunicar per escrit a la CCMA, SA en el moment de
l’adjudicació la intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que
pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants
legals de l’empresa subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per executarla per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i
acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar.
Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte
objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per
acreditar la seva aptitud.
Tot i que es produeixi la subcontractació consentida, serà considerat únicament i a tots els
efectes com a únic contractista l’empresa adjudicatària i respondrà de l’execució del
contracte. En el cas que la responsabilitat tingués l’origen en la prestació dels serveis
subcontractats, serà l’adjudicatari el que respondrà primer davant de la CCMA, SA, sense
perjudici de la responsabilitat solidaria del subcontractista.
L’adjudicatari durant la vigència del contracte únicament podrà canviar d’empresa
subcontractada amb l’autorització expressa i escrita de la CCMA, SA. En cas que
l’adjudicatari incomplís aquesta obligació la CCMA, SA podrà resoldre automàticament el
contracte sense que hagi d’indemnitzar a l’altra part per cap concepte.
SETZENA.- DOCUMENTACIÓ AMB CARÀCTER CONTRACTUAL
Aquest plec de clàusules administratives i tècniques que regeixen la present concurrència
tenen caràcter contractual.
La presentació d’ofertes suposa l’acceptació incondicionada de les clàusules d’aquest plec i
la declaració responsable que es reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides per
contractar amb la CCMA, SA.
Les proposicions presentades pels licitadors seran vinculants per als mateixos fins a
l’adjudicació del contracte.
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DISSETENA.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
El contracte només es podrà modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma
que s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els
articles 203 a 207 de la LCSP.
Modificacions no previstes:
Les modificacions del contracte no previstes en aquesta clàusula només podran efectuar-se
quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP,
de conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats
previstes en l’article 207 de la LCSP.
Les modificacions del contracte es formalitzaran per escrit.
DIVUITENA.- RESOLUCIÓ
En cas que alguna de les parts incompleixi qualsevol de les seves obligacions, la part que
hagués complert podrà optar entre exigir el compliment a l’altra o resoldre el contracte,
reservant-se la part complidora el dret a reclamar les indemnitzacions de danys i perjudicis
que corresponguin.
Especialment es consideraran causes de resolució del contracte, les següents:
a) Incompliment de les obligacions principals del contracte i de la resta d’obligacions
essencials sempre que hagin estat qualificades com a tals en els plecs.
b) La falta de qualitat suficient en l’execució de les activitats previstes que frustrin
l’objectiu d’aquest contracte.
c) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la
personalitat jurídica de la societat contractista.
d) La declaració de concurs de l’adjudicatari o la declaració d’insolvència en qualsevol
altre procediment.
e) El mutu acord de las parts.
f) Les establertes expressament en el contracte.
g) La impossibilitat de realitzar el subministrament en els termes inicialment pactats i
quan no sigui possible la modificació del contracte.
h) L’impagament, durant l’execució del contracte, de salaris per part de l’adjudicatari als
treballadors que estiguin participant en el contracte, l’impagament de les quotes a la
Seguretat Social o la manca d’ingrés de les retencions a compte de l’IRPF del
personal adscrit al servei, o l’incompliment de les condicions establertes en els
Convenis col·lectius en vigor per aquests treballadors també durant l’execució del
contracte.
i) L’incompliment dels principis ètics i de les regles de conducta recomanables en la
contractació pública.
j) Les que assenyali de manera general per tots els contractes i específicament per
cada categoria de contracte la LCSP.
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució seran les que s’estableixen en els
articles 212, 213 i 307 (subm) de la LCSP.
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La CCMA, SA no estarà obligada a indemnitzar per cap concepte, en cas que la resolució
del contracte sigui imputable a l’adjudicatari.
DINOVENA.- RÈGIM D’INVALIDESA
Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP.

VINTENA.- FURS
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per resoldre les qüestions
litigioses que sorgeixin entre les parts en relació amb la preparació, adjudicació i
modificacions contractuals, quan la impugnació d’aquetes últimes es basi en l’incompliment
del que estableixen els articles 204 i 205 de la LCSP, quan s’entengui que dita modificació
havia d’haver estat objecte d’una nova adjudicació.
L’ordre jurisdiccional civil serà el competent per resoldre les controvèrsies que sorgeixin
entre les parts en relació amb els efectes i extinció d’aquest contracte.
Les parts se sotmeten expressament, amb renúncia expressa dels seus propis furs cas de
tenir-los, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Sant Joan Despí, octubre de 2021.
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ANNEX 1
MODEL D’OFERTA ECONÒMICA
El Sr./ La Sra. ............................................................................................, com a representant legal de la societat
..........................................................................................,
domiciliada
a
la
ciutat
de
..............................................................., carrer .............................................., núm. .........................,codi
postal.................. amb NIF de la societat núm. ...................................., assabentat / assabentada de les
condicions i requisits per concórrer a la concurrència pública d’ofertes núm. 2110MS03 “CONTRACTACIÓ DE
LA RENOVACIÓ DE LLICÈNCIES DE CONFLUENCE I ELS SEUS ADD-ONS PER LA SOCIETAT
MERCANTIL CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, SA”, manifesta que es troba en
situació d’acudir com a licitador en l’esmentada concurrència d’ofertes.
Amb aquesta finalitat es compromet, en nom de la societat que representa a prendre, al seu càrrec l’execució de
l’esmentat servei amb estricta subjecció als requisits i condicions que hi figuren, oferint el subministrament amb
els preus que es detallen:
Preu
Preu
Producte
Unitats
unitari
IVA
Total
ofert
IVA inclòs
Confluence (Server) - 2000 Users
SEN-167823
1
.............€
21%.
............€
Vàlides des del 21/12/2021 al 21/12/2022
Multi Excerpt for Confluence - 2000 Users
SEN-9774747
1
..............€
21%.
............€
Vàlides des del 21/12/2021 al 21/12/2022
ScriptRunner for Confluence - 2000 Users
SEN-9774746
1
............. €
21%.
............€
Vàlides des del 21/12/2021 al 21/12/2022
Content Formatting for Confluence - 2000 Users
SEN-8585492
1
.............. €
21%.
............€
Vàlides des del 21/12/2021 al 21/12/2022
Visio for Confluence - 2000 Users
SEN-2713285
1
............. €
21%.
............€
Vàlides des del 21/12/2021 al 21/12/2022
HTML for Confluence - 2000 Users
SEN-2380127
1
.............. €
21%.
............€
Vàlides des del 21/12/2020 al 21/12/2021
Advanced Tables for Confluence for Confluence
(Server) - 2000 Users
1
............. €
21%.
............€
SEN-2575283
Vàlides des del 21/12/2021 al 21/12/2022
Composition Add-on - 2000 Users
#46470
1
.............. €
21%.
............€
Vàlides des del 5/02/2022 al 21/12/2022
Scaffolding Add-on - 2000 Users
#46323
1
.............. €
21%.
............€
Vàlides des del 5/02/2022 al 21/12/2022
Reporting Add-on - 2000 Users
#46322
1
.............. €
21%.
............ €
Vàlides des del 5/02/2022 al 21/12/2022
Linking for Confluence – 2000 Users
1
.............. €
21%.
............ €
SEN-15761091
Vàlides des del 06/02/2021 al 21/12/2021
Single Sign On/SSO Confluence SAML – 2000 Users
1
.............. €
21%.
............ €
(Mini Orange) SEN-15760960
Vàlides des del 06/02/2022 al 21/12/2022
TOTAL

.............. €

21 %

............ €

Import màxim 27.000€, IVA NO INCLÓS
Signatura i segell de l’empresa
A .................................................., el......... de....................................... de 2021.
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