CONTRACTE
Expedient núm. EXP-LIC-2022-77519

Barcelona, 26 de maig de 2022
REUNITS

D'una part el Sr. Josep Maria Ciervo Ruedas amb DNI núm. 37680721-M, Director
General d'UPCnet, Serveis d'Accés a Internet de la Universitat Politècnica de
Catalunya, S.L.U. (en endavant, UPCnet), i en representació d'aquesta, amb CIF B61832119 i domicili a efectes de notificacions al carrer Gran capità 2-4 edifici Nexus
I, planta 0 de Barcelona, i amb poders documentats a l'escriptura 2651 de data 11
d'octubre de 2016, davant el Notari D. Francisco Armas Omedes, inscrita al Registre
Mercantil de Barcelona en data 13 de desembre de 2016, en el volum 45.675, foli
82, full B495442, inscripció 1ª.

de l'altra, el Sr. Luis Álvarez Torner amb NIF 35.111.878D, en representació de
l'empresa COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U. amb NIF

A-

60.470.127 i domicili social al carrer Vallès, 2 de Cornella de Llobregat i constituïda en
virtut d'escriptura atorgada amb data 20 de gener de 1994,davant el notari de l'Il·ltre.
Col·legi de Barcelona, Sr.Xavier Roca Ferrer, amb núm. de protocol 192 inscrita en el
Registre Mercantil de Barcelona, el 29 de mar de 1994 en el tom 26805, foli 116, full
núm. B108797, inscripció 1ª.

Les facultats per aquest acte deriven de la seva condició d’apoderat, segons escriptura
d’atorgament de poder de data 14 de juliol de 2014 conferida pel notari de l'Il.ltre.
Col·legi notarial de Catalunya, Sr. LUIS PAZZOS PEZZI , el 14 de juliol de 2014, amb
núm. de protocol 677, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el tom 42.836
foli 170, full núm. B108797, inscripció 7, les quals el compareixent sota la seva
responsabilitat declara vigents.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat per
present contracte.
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formalitzar el

ANTECEDENTS
PRIMER.- Que per resolució EXP-LIC-2022-77519-01 que es va publicar en data 22 de
març de 2022, la Direcció de UPCnet va autoritzar la celebració del contracte que té per
objecte la contractació dels Subministraments i treballs per l’ampliació dels recursos de
protecció elèctrica al CPD: substitució del grup electrogen, ampliació del SAI i la
instal·lació dels nous quadres de commutació i SAI del CPD al Campus Nord de la
Universitat Politècnica de Catalunya per part de UPCnet pel procediment obert, amb
l’aprovació del Plec de Clàusules Administratives Particulars i del Plec de Prescripcions
Tècniques.
SEGON.- Que per Resolució EXP-LIC-2021-77519-05 de 17 de maig de 2022 es va
adjudicar la contractació dels Subministraments i treballs per l’ampliació dels recursos
de protecció elèctrica al CPD: substitució del grup electrogen, ampliació del SAI i la
instal·lació dels nous quadres de commutació i SAI del CPD al Campus Nord de la
Universitat Politècnica de Catalunya per part de UPCnet, amb caràcter definitiu a
l’empresa COMSA SERVICE FACILITY MANGEMENT, S.A.U, amb NIF A-60470127,
representada pel Sr. Luis Álvarez Torner, que ACCEPTA l’adjudicació.

CLÀUSULES DEL CONTRACTE
PRIMERA.- El present contracte té per objecte formalitzar la contractació
corresponent a l’expedient núm. EXP-LIC-2022-77519 relativa als Subministraments
i treballs per l’ampliació dels recursos de protecció elèctrica al CPD: substitució del
grup electrogen, ampliació del SAI i la instal·lació dels nous quadres de commutació
i SAI del CPD al Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya.
SEGONA.- Aquest contracte es regirà per l'estipulat en la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
TERCERA.- El servei s'ha de realitzar amb subjecció estricta a les clàusules del
present contracte, a les clàusules del Plec de Clàusules Administratives Particulars, i
a les del Plec de Prescripcions Tècniques, així com amb l'establert en l’oferta del
subministrador en tot allò que no els contradigui.
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QUARTA.- El preu del contracte és per la quantitat total de 160.930,00 € de la qual
133.000,00 €, corresponen al preu del contracte i 27.930,00 € corresponen a l'Impost
sobre el Valor Afegit (IVA).
CINQUENA.- La durada del present contracte serà de 6 anys, que es el període de
garantia establert en l’oferta del subministrador. No es contempla la possibilitat de
prorroga.
SISENA.- D’acord amb allò que s’estipula al Plec de Clàusules Administratives
Particulars en aquest contracte no hi haurà revisió de preus.
SETENA.- El preu del contracte s'abonarà segons les condicions establertes en
l'apartat S) del quadre annex del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
VUITENA.- La resolució del contracte tindrà lloc d’acord amb allò que s’estipula al
Plec de Clàusules Administratives Particulars.
I per deixar constància del que ha estat convingut, ambdues parts signen aquest
contracte, per duplicat, en el lloc i la data abans esmentats.

José María Ciervo Ruedas

Luis Álvarez Torner

Director General

Apoderat

UPCnet

COMSA
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