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Assumpte: Contracte
Contracte d’adquisició d’un sistema per a la gestió integral del circuit de
tractaments de MHDA per a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.
Reus, 10 de desembre de 2019
REUNITS
D’una part, el Sr. Mateu Huguet Recasens, major d’edat, en qualitat d’apoderat de
l’entitat HOSPITAL SANT JOAN DE REUS, SAM amb CIF A-43096692.
I de l’altre part, la Sra. Isabel Arenas Lopez, major d’edat, en qualitat d’administradora
de INFORMÁTICA MEDICO FARMACEUTICA, SOCIEDAD LIMITADA amb CIF
B96820154.

HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS SA Municipal: RM Tarragona, tom 454, foli 95, full T-6.099 – NIF A-43 096 692

INTERVENEN
El Sr. Mateu Huguet Recasens, en representació de l’HOSPITAL SANT JOAN DE REUS,
SAM, amb domicili social a Reus (Tarragona), avinguda del Dr. Josep Laporte nº2, CP
43204, en virtut de les facultats que resulten de l’escriptura d’apoderament autoritzada
pel Notari de Reus, la Sra. Elena Cantos Marquez, de data 15 de setembre de 2018 amb
número 1343 del seu protocol.
La Sra. Isabel Arenas Lopez, en representació de INFORMÁTICA MEDICO
FARMACEUTICA, SOCIEDAD amb domicili a Valencia, Av. Menéndez y Pelayo nº9
porta 10, CP 46010 , en virtut de les facultats que resulten de l’escriptura de constitució
de la societat de responsabilitat limitada “Informática Médico Farmaceutica, Sociedad
Limitada”, atorgada pel notari de Valencia el Sr. Carlos Pascual de Miguel, en data 2 de
desembre de 1998 amb número 8.576 del seu protocol.
A efectes de notificació i comunicacions, les parts designen els domicilis que consten a
continuació:
Respecte de l’entitat HOSPITAL SANT JOAN DE REUS, SAM: A l’avinguda del
Dr. Josep Laporte nº2, CP 43204 de Reus, Tarragona (adreçar-se a les oficines
de GINSA, AIE).
Respecte del contractista, l’adreça assenyalada a l’annex dades de contacte: Av.
Menéndez y Pelayo, nº 9 pta. 10, C.P. 46010 Valencia.
En el cas que alguna de les parts contractants canviï de domicili haurà de comunicar-liho fefaentment a l’altre.
Les parts, que asseveren l’íntegra subsistència de les seves facultats i es reconeixien
recíprocament capacitat suficient per formalitzar el present ACORD i obligar-se en virtut
del mateix.

MANIFESTEN
1. Que en data 7 d’agost de 2019 es resol aprovar l’expedient de contractació per
l’adquisició, implantació i suport d’un sistema de gestió integral del circuit de
pacients del servei d’oncologia de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus,
juntament amb la contractació del seu manteniment.

Av. del Doctor Josep Laporte, 2
43204 Reus
Tel. 977 310 300 - Fax 977 308 484
www.hospitalsantjoan.cat
hospitalsantjoan@grupsagessa.cat

LA NOSTRA MISSIÓ: prestar una assistència sanitària de qualitat,
segura i sostenible a través d’una cartera de serveis àmplia, que cobreix les
necessitats d’atenció especialitzada del territori i l’abordatge integral de la
cronicitat.
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2. Que tramitat el procediment de licitació oportú, en data 7 de novembre de 2019,
l’òrgan de contractació de l’Hospital Sant Joan de Reus, SAM va resoldre
adjudicar el contracte a l’empresa INFORMÀTICA MEDICO FARMACÉUTICA,
SL (B96820154) amb les següents condicions:
-

Pressupost total del contracte que inclou la implementació, el llicenciament i
el servei de manteniment durant dos (2) anys (amb la totalitat de prestacions
i serveis segons les especificacions que són descrites en el plec de
prescripcions tècniques): 268.800,00 € (IVA exclòs)/ 325.248,00 €(IVA
inclòs). Aquest import es distribueix en les següents partides:
o Import de la FASE D’IMPLANTACIÓ del projecte: 99.242,00 € (IVA
exclòs).
o Import de la partida del LLICENCIAMENT: 106.558,00 € (IVA exclòs).
Aquesta partida inclourà el llicenciament d’us de 20 prescriptors, 4
farmacèutics, 3 usuaris tècnics del Servei de Farmàcia i 8 infermer/es
(personal d’administració).
o Import de manteniment durant la vigència del contracte (2 anys): 63.000€
(IVA exclòs).

-

Import ANUAL DEL MANTENIMENT PER CADASCUNA DE LES
PRÒRROGUES PREVISTES: 31.500,00 € (IVA exclòs) / 38.115,00 € (IVA
inclòs).

Que en atenció a l’exposat, i desitjant ambdues parts formalitzat contractualment els
seus respectius drets i obligacions, convenen i accepten formalitzat el present contracte
que es subjectarà a les següents:
CLÀUSULES
Primera.- Objecte
L’objecte del present contracte és l’adquisició d’un programa informàtic per a la gestió
integral del circuit de tractament de MHD de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.
Aquest contracte inclou:
La compra del software comercial “Farmis_oncofarm” (programa estandarditzat
que no necessita de cap servei complex d’adaptació i desenvolupament).
Llicències d’us d’aquest software, en les condicions especificades en el plec de
prescripcions tècniques.
Implantació i integració del producte ofertat amb les solucions identificades en el
plec de prescripcions tècniques.
Servei de suport i de manteniment, en les condicions especificades en el plec de
prescripcions tècniques.
Aquest contracte s’executarà d’acord amb les especificacions que es detallen en el plec
de prescripcions tècniques i en el plec de clàusules que consten a l’expedient
degudament signades pel contractista.
Les característiques del contracte, així com les condicions, seran les descrites a les
especificacions de l’oferta i en els termes establerts en aquest contracte i en la
documentació que s’adjunta amb caràcter contractual, el contingut de la qual el
Contractista manifesta conèixer, acceptar i s’obliga a complir íntegrament.
Qualsevol aspecte que sigui millorat pel Contractista a partir del mínim exigit en el en el
plec de prescripcions tècniques i en el plec de clàusules quedarà inclòs en el contracte.
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S’inclou com a part integra del present contracte, revestint caràcter contractual i
degudament identificada per les parts, la següent documentació, que consta a
l’expedient:
Plec de clàusules, que figuren a l’expedient degudament signades pel
Contractista.
Plec de prescripcions tècniques, que figuren a l’expedient degudament signat pel
contractista.
Oferta tècnica i oferta econòmica presentada pel Contractista.
En cas de discordança o contradicció entre el contingut dels plecs i el contingut de
l’oferta del Contractista, serà d’aplicació preferent el disposat en els plecs, en tot allò que
no sigui millorat per l’oferta del Contractista.
Segona.- Durada del contracte
2.1 Vigència inicial del contracte
Es tracta d’un contracte que inclou dues fases:
- Fase 1: Fase d’implantació i d’integració i de llicenciament:
S’inclou el lliurament, la instal·lació i la realització de proves que garanteixin disposar
d’un programa informàtic a ple funcionament i amb totes les compatibilitats especificades
en el plec de prescripcions tècniques. Queda inclosa també la formació.
Aquesta fase NO podrà tenir una durada superior a 9 mesos, comptats des de la
data de formalització del present contracte (10.12.2019).
- Fase 2: Fase de prestació del servei de manteniment (servei de suport):
Aquesta fase s’iniciarà un cop finalitzi la fase 1 (la fase d’implantació, de llicenciament i
d’integració), i finalitzarà un cop transcorregut els 2 anys a comptar de la data de
formalització del present contracte (10.12.2019).
Aquesta fase inclou tots els serveis necessaris que garanteixin el compliment de les
especificacions del programa mentre sigui vigent el contracte. Si així no és o sempre que
les errades no es deguin a un mal ús o negligència de l’usuari, es procedirà a la seva
correcció. En aquest sentit, el servei de manteniment inclou els serveis de recolzament
del programa per mitjà de l’assistència tècnica assenyalada en el plec de prescripcions
tècniques i/o millorada en l’oferta, si s’escau.
2.2 Pròrrogues
Es preveu la possibilitat de prorrogar el contracte dues vegades; cada pròrroga tindrà un
termini d’1 any cadascuna d’elles.
La pròrroga del contracte consisteix en garantir el servei de suport i de manteniment de
les llicències, en les condicions descrites en el contracte inicial.
En quest cas, la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a
l’empresa contractista, sempre que la preavisi amb, almenys sis mesos d’antelació a
l’acabament del termini de durada del contracte. La pròrroga no es produirà en cap cas,
per acord tàcit de les parts.
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En cas de pròrroga, s’ha d’incloure a l’expedient un informe justificatiu de la seva
adequació́ amb la finalitat del contracte, el qual s’ha de publicar a la Plataforma de
serveis de contractació́ pública, d’acord amb l’article 159, apartat 1.1, de la Llei 5/2017,
del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de
creació́ i regulació́ dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en
establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades
i sobre emissions de diòxid de carboni (d’ara en endavant, Llei 5/2017, de mesures).
Tercera.- Condicions econòmiques del contracte
3.1 Preu del contracte
El preu total del contracte que inclou la implementació, el llicenciament i el servei de
manteniment durant dos (2) anys (amb la totalitat de prestacions i serveis segons les
especificacions que són descrites en el plec de prescripcions tècniques) és de
268.800,00 € (IVA exclòs)/ 325.248,00 €(IVA inclòs). Aquest import es distribueix en les
següents partides:
o Import de la FASE D’IMPLANTACIÓ del projecte: 99.242,00 € (IVA
exclòs).
o Import de la partida del LLICENCIAMENT: 106.558,00 € (IVA exclòs).
Aquesta partida inclourà el llicenciament d’us de 20 prescriptors, 4
farmacèutics, 3 usuaris tècnics del Servei de Farmàcia i 8 infermer/es
(personal d’administració).
o Import de manteniment durant la vigència del contracte (2 anys): 63.000€
(IVA exclòs).
En cas d’executar-se les pròrrogues, l’import anual del manteniment previst per
cadascuna de les pròrrogues és de 31.500,00 € (IVA exclòs) / 38.115,00 € (IVA inclòs).
3.2 Abonaments a l’empresa contractista
En tractar-se d’un contracte que inclou dues fases, el pagament es realitzarà de forma
parcial i no única, segons el següent calendari de pagaments:
- Fase 1: Fase d’implantació i de llicenciament:
El pagament d’aquesta fase es prorratejarà de la següent manera:
- En el moment de signatura del contracte:
o El 10% de l’import que el contractista hagi assenyalat a la partida
d’implantació.
o El 10% de l’import que el contractista hagi assenyalat a la partida de
llicenciament.
- Un cop finalitzi la fase d’implantació (que en cap cas podrà superar el termini
màxim assenyalat per fer-ho (9 mesos):
o El 45% de l’import restant de la partida d’implantació que hagin
assenyalat.
o El 45% de l’import restant de la partida de llicenciament que hagin
assenyalat.
- A partir dels 8 mesos a comptar de la finalització de la fase d’implantació:
o El 45% de l’import restant de la partida d’implantació que hagin
assenyalat.
o El 45% de l’import restant de la partida de llicenciament que hagin
assenyalat.
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-

Fase 2: Fase de prestació del servei de manteniment durant la vigència del
contracte:
Atès que el contracte té una vigència de 2 anys (dels quals, durant els primers 9 mesos
com a màxim s’haurà d’implantar i posar en funcionament el programa), l’import que
hagin ofert a la partida de manteniment es prorratejarà mensual o trimestralment pels
mesos que restin per finalitzar els 2 anys.
Aquesta fase no s’activarà fins el moment que finalitzi la implantació.
Quarta.- Clàusula referida a l’accés de dades de caràcter personal amb el servei
prestat.
Considerant que el contractista té el paper d’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT, i en
cas de requerir accedir a documents que contenen dades de caràcter personal del
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT, en virtut del que preu la Llei orgànica 3/2018, de 5
de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals,
l’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT s’obliga a donar compliment a les obligacions
especificades en el document que s’annexa a aquest contracte.

Cinquena.- Execució del contracte
5.1 Condicions especials d’execució
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen; el
seu incompliment serà causa de resolució del contracte, en tenir caràcter essencial:
-

Garantir la seguretat i protecció de la salut al lloc de treball; i adoptar mesures
per prevenir sinistralitat laboral.

-

Remetre a l’ens públic contractant, quan aquest ho sol·liciti, la relació detallada
dels subcontractistes o subministradors que participin en el contracte; i el
justificant de compliment dels pagaments a aquells una vegada acabada la
prestació dins dels terminis de pagament legalment establerts a l’article 216 i a la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials en allò que li sigui aplicable.
Aquestes obligacions es consideren condicions especials d’execució,
l’incompliment de les quals, a més de les conseqüències que preveu
l’ordenament jurídic, implicarà la imposició de les penalitats que a aquest efecte
es determinin, responent a la garantia definitiva de les penalitats que s’imposin
per aquest motiu.

-

Es posarà una clàusula lingüística, fonamentada en el fet que l’Hospital presta un
servei públic adreçat a l’usuari, de manera que en la fase d’execució, cal garantir
el compliment de les mateixes obligacions que li són exigides a l’Hospital per part
dels usuaris (per tant, el dret a ser atès en qualsevol de les llengües oficials).

-

Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions ètiques següents:
o

Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les
activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions
dels contractes.

o

No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.

o

Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els
processos de contractació pública durant l’execució dels contractes.
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o

Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

o

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 i que la legislació de transparència i els contractes del
sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per
previsió legal.

5.2 Resolució d’incidències
Les incidències que puguin sorgir entre l’entitat contractant i l’empresa contractista en
l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé
per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant
expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article
97 del RGLCAP:
-

Proposta de l’entitat contractant o petició del contractista.
Audiència del contractista i informe del Servei competent.
Informes tècnics.
Resolució motivada de l’òrgan de contractació i notificació al contractista.

Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.
Sisena.- Causes de resolució
A més de les legalment previstes a la LCSP i de les especificades en el plec de
clàusules, serà causa de resolució el retard culpable del termini d’implantació, en més
d’un mes (els licitadors disposen d’un termini màxim de 9 mesos per implantar el
programa, en les condicions definides en aquest plec).
Setena.- Règim del contracte
Les característiques de la compra i del servei, així com les condicions, seran les
descrites a les especificacions de l’oferta presentada pel contractista; les especificacions
en aquest contracte i en la documentació que s’adjunta amb caràcter contractual, el
contingut de la qual el contractista manifesta, accepta i s’obliga.
Vuitena.- Llei de transparència
El contractista autoritza publicar totes les dades que surten en aquest contracte i ens
seus annexos i documentació complementaria, a l’efecte que les entitats contractants
puguin donar compliment a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés
a la informació i bon govern i altra normativa concordant.
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Novena.- Jurisdicció competent
Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, les
modificacions i l’extinció d’aquest contracte que no sigui susceptible de recurs especial
en matèria de contractació, l’ordre jurisdiccional civil serà competent per resoldre les
controvèrsies que sorgeixen entre les parts en relació amb aquests extrems, amb
expressa submissió als Jutjats i Tribunals de Reus.

Mateu Huguet Recasens
Apoderat
HOSPITAL SANT JOAN DE REUS, SAM

Isabel Arenas Lopez
Apoderada
INFORMÁTICA MEDICO
FARMACEUTICA, SL
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