Sabadell, 10 de gener de 2022

REUNITS
D'una banda, el Sr. Francesc Luque López.
De l'altra, el/la Sr./a. Noemí Villanueva Manzanares.

ACTUEN
El primer en nom i representació de la Corporació Sanitària Parc Taulí, constituïda
mitjançant Decret 341/1986 i nova redacció dels seus estatuts mitjançant Acord
GOV/56/2016, de la Generalitat de Catalunya, com a Director d'Economia i Serveis,
d'acord amb les facultats delegades pel Consell de Govern del Consorci Corporació
Sanitària del Parc Taulí de Sabadell per acord de data 16 de novembre de 2016 publicat
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7253 de data 23 de novembre de
2016 per a realitzar les funcions atorgades per delegació de competències d’òrgan de
contractació.
El/la segon/a, actua en nom i representació, com Apoderat/da, de Cardinal Health Spain
511 S.L., d’acord amb escriptura d’apoderament vigent del Notari de Madrid, la Sra. Eva
María Fernández Medina, amb núm. de protocol 1027/2015. L’esmentada societat té
domicili social a MADRID, C/ Príncipe de Vergara 112 , i amb NIF B87334017.

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat respectivament per formalitzar
el present contracte.
ANTECEDENTS

Primer.- Que el CCSPT va convocar per procediment obert harmonitzat, amb caràcter
anual pels exercicis 2021, la contractació del subministrament de PROTESIS VASCULARS
expedient número 21SM0052, mitjançant anunci publicat als diaris que a continuació es
relacionen:
-

Anunci convocatòria DOUE 2020/S 217-529976 de 6 de novembre de 2020

Segon.- Amb data 13 de Desembre del 2021, per resolució de l'òrgan de contractació,
el CCSPT va adjudicar la contractació del lot CV14, per un import total de 26.000,00 €
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(IVA exclòs), essent els imports de la periodificació anual els que a continuació es
reprodueixen:
Exercici: 2021: 26.000,00 €
Tercer.- Amb data 22 de desembre de 2021, per acord de consell de govern s’ha acordat
la conversió de l’expedient de licitació 21SM0052 relatiu al subministrament de pròtesis
vasculars per al Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí en expedient anticipat de
despesa amb càrrec al pressupost de 2022, sense modificació de l’import adjudicat i
sense modificació de la durada del contracte, degut a la impossibilitat de portar a terme
l’execució del contracte dins l’exercici 2021 pels motius justificats en l’informe tècnic de
proposta de modificació d’anualitats. Essent finalment els imports de la periodificació
anual els que a continuació es reprodueixen:
Exercici: 2022: 26.000,00 €
*El pressupost per l’exercici 2022 és estimatiu i la seva quantia exacta vindrà
determinada per la data efectiva d’inici de prestació del subministrament.

CLÀUSULES DEL CONTRACTE

Primera.- L'objecte d'aquest contracte és el subministrament de PROTESIS VASCULARS
(21SM0052) per al CCSPT.
Segona.- Tindrà la consideració de contingut mínim de necessari acompliment per
ambdues parts, que declaren conèixer-lo plenament, i en l'ordre de prevalença
especialment aquí transcrit, el següent:
a.-

El Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeixen el contracte.

b.-

El Plec de Prescripcions Tècniques que regeixen el contracte.

c.-

La Proposta presentada per l’empresa Cardinal Health Spain 511 S.L.

En tot allò que no es trobi previst en la documentació de referència, seran d'aplicació
les prescripcions legals vigents, inclosa la normativa nacional i de la Unió Europea en
matèria de protecció de dades.
Tercera.- El termini del present contracte serà des de la data de la seva signatura, fins
el 31 de Desembre del 2022, amb possibilitat de pròrroga que abastarà els exercicis
2023, 2024 i 2025, d’acord amb l’establert a l’article 29 de la LCSP.
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Quarta.- D’acord amb allò previst a l’article 107.1 de la Llei de Contractes del Sector
Públic, i atenent a les circumstàncies del contracte, s’ha eximit a l’adjudicatari de
l’obligació de constitució de garantia definitiva.
Cinquena.- Les condicions econòmiques del present contracte són les que consten a la
proposta presentada en el seu moment per l'òrgan de contractació en els termes
adjudicats pel CCSPT i que a continuació es reprodueixen:
Lot CV14

Exercici 2022: 28.600,00 € (10% IVA inclòs)

Sisena.- L'adjudicatari declara sota la seva responsabilitat no trobar-se inclòs en cap de
les prohibicions per contractar amb l'Administració que estableix l'article 71 de la LCSP
Setena.- D'acord amb la documentació contractual haurà de realitzar la prestació
objecte del present contracte d'acord amb les condicions establertes en el plec de
condicions tècniques i amb la periodicitat que estableixi el Servei de Compres del CCSPT.
Vuitena.- Corresponen al CCSPT les prerrogatives de direcció, interpretació, modificació
i suspensió d'aquest contracte, en la forma i les condicions de la legislació de contractes
de les Administracions Públiques.
Novena.- L’empresa d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 3/2018 de 5 de
desembre de 2018 i el Reial Decret 1720/2007 pel qual s’aprova el Reglament de
Desplegament de la LOPD, vol recordar-vos que la seva empresa no podrà accedir a
dades de caràcter personal per motiu del subministrament prestat. Ara bé, en el supòsit
de que en el desenvolupament de la relació de prestació de subministraments, pel fet
de prestar-lo dins les dependències en la nostra entitat, la seva empresa arribi a tenir
accés a dades de caràcter personal, esteu obligats al més estricte secret professional
respecte als mateixos. Aquesta obligació subsistirà fins i tot en el cas que aquesta relació
s’extingeixi.

I als efectes que correspongui i com a prova de conformitat, signen el present contracte en el
lloc i data ressenyats al principi.

Francesc Luque López
Director d’Economia i Serveis
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí
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Noemí Villanueva Manzanares.
Apoderada
Cardinal Health Spain 511 S.L.

