PRÒRROGA I MODIFICACIÓ DE CONTRACTE

A la ciutat de Barcelona, el 7 de juny de 2022

REUNITS:
D'una banda, n’Olga PANÉ i MENA, major d'edat, amb DNI núm. *********.
D'altra banda, na Sandra PEREZ DELGADO, major d'edat, amb DNI núm. *********.

ACTUEN:
L’Olga PANÉ i MENA, com a gerent del CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA, amb
domicili social a Barcelona, a l’Hospital del Mar, Passeig Marítim 25-29, 10ª planta, amb NIF:
S0800471E, actuant com a òrgan de contractació, segons acord del Consell Rector de 16 de juliol de
2019.
Na Sandra PEREZ DELGADO, obrant en nom i representació de l’empresa SMITH & NEPHEW, S.A.U.,
segons poders atorgats davant el notari senyor Fernando Bautista Pérez en data 28 d’abril de 2011, amb
NIF: A2812329 i amb domicili a c/ Fructuós Gelabert, 2 i 4, Sant Joan Despí (Barcelona), en endavant
designat com el contractista.
Les parts compareixents, es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal necessària per
contractar i obligar-se, i,

EXPOSEN:
I. Que amb les formalitats legals establertes per la legislació vigent en matèria de contractació
administrativa continguda en 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), el Consorci Mar Parc de Salut
de Barcelona, va procedir a licitar mitjançant procediment negociat sense publicitat, subjecte a
regulació harmonitzada, la contractació referent al subministrament successiu i continuat de
terminals aplicadors de plasma per a la plataforma Werewolf®, amb destí al Servei de Cirurgia
Ortopèdica i Traumatologia de l’Hospital de l’Esperança, centre del Consorci Mar Parc de Salut de
Barcelona (exp. 139/2021-SSC-PNSPRH).
II. Que en interès de l’organització, en data 3 de juny de 2022, la gerent del Consorci Mar Parc de
Salut de Barcelona, va resoldre prorrogar i modificar aquest contracte, per un termini de 2 anys, a
partir del 15 de juny de 2022 fins el 14 de juny de 2024, o fins que es formalitzi la nova contractació.

En conseqüència, ambdues parts
ACORDEN
Primer.- Prorrogar i modificar el contracte de subministrament successiu i continuat de terminals
aplicadors de plasma per a la plataforma Werewolf®, amb destí al Servei de Cirurgia Ortopèdica i
Traumatologia de l’Hospital de l’Esperança, centre del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (exp.
139/2021-SSC-PNSPRH), subscrit en data 11 de juny de 2021, el qual es continuarà executant de
conformitat amb l’establert al Plec de clàusules administratives particulars i al Plec de prescripcions
tècniques que regeixen aquesta contractació, quant als articles i pels imports següents:
CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA
www.parcdesalutmar.cat

Codi

FIE001

FIE045

Descripció

TERMINAL
APLICADOR
PLASMA 50 FLOW 50 +
IRRIGADOR
TERMINAL
APLICADOR
PLASMA 90 FLOW 90 +
IRRIGADOR

Referència
proveïdor

Quantitats
anuals
Adjudicació

Quantitats
Març
Quantitats
2021 anuals
Febrer
Pròrroga
2022

Preu unitari

Import Pròrroga 2 Anys

IVA exclòs

IVA inclòs

IVA exclòs

IVA 21%

IVA inclòs

72290037

200

257

240

300,0000 €

363,0000 €

144.000,00

30.240,00

174.240,00

72290038

20

40

24

300,0000 €

363,0000 €

14.400,00

3.024,00

17.424,00

Total :

158.400,00

33.264,00

191.664,00

Segon.- L'import de la pròrroga i modificació del subministrament, objecte del contracte, es fixa en
191.664,00 € (cent noranta-un mil sis-cents seixanta-quatre euros) (158.400,00 € + 33.264,00 €
corresponent al 21% d’IVA), aplicant la despesa amb càrrec a la Part. 221.0004 del Press. 2022, 2023
i 2024. Quant als anys 2023 i 2024 es realitzaran els tràmits necessaris per garantir l’existència de
crèdit adequat i suficient per al compliment d’aquest contracte als esmentats exercicis.
Tercer.- Durada: la pròrroga i modificació del contracte serà per un termini de 2 anys a partir del 15 de
juny de 2022 fins el 14 de juny de 2024, o fins que es formalitzi la nova contractació.
Quart.- Atesa la naturalesa del contracte continuarà vigent la garantia que es va constituir i no es
retornarà fins que hagi finalitzat la seva vigència.
Cinquè.- El contractista declara sota la seva responsabilitat no trobar-se inclòs en cap de les causes
d'incapacitat i d'incompatibilitat per contractar amb l'Administració Pública que estableix l'article 71 de la
LCSP, i trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.
Sisè.- El contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la normativa vigent en matèria de
protecció de dades de caràcter personal i, particularment, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament i
del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte el tractament
de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE.
Havent llegit aquest document i assabentats del seu contingut les parts interessades com a prova de
conformitat i acceptació signen la present pròrroga i modificació de contracte per duplicat, en el lloc i la
data “ut supra”, fent-se lliurament d’un exemplar al contractista mentre l’altre roman en poder del Consorci
Mar Parc de Salut de Barcelona, per ser incorporat a l’expedient.
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