Societat
CMQ
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expedient
anualitat
20180153

Nº document
26_CONTRACTE

ASSUMPTE: CONTRACTE LOTS 3.4; 3.5; 3.15
Contractació dels serveis de manteniment i suport tècnic d’aparells mèdics dels
centres gestionats per les entitats HOSPITAL SANT JOAN DE REUS, SAM; GESTIÓ
COMARCAL HOSPITALÀRIA; CENTRE MQ DE REUS, SA; FUNDACIÓ SAGESSA
SALUT; HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA, SAM; FUNDACIÓ SAGESSA SALUT I
FUNDACIÓ PER L’ATENCIÓ SOCIAL
Reus, a 29 de novembre de 2019
REUNITS
D’una part, el Sr. Òscar Subirats Torrebadell, en qualitat d’apoderat de l’entitat CENTRE
MQ DE REUS, SA amb CIF A43544733.
I de l’altre part, el Sr. Pedro González Martos, major d’edat, en qualitat d’apoderat de
EIFFAGE ENERGIA, SLU amb CIF B-02272490.

CENTRE M Q REUS, SA Societat Unipersonal: RM Tarragona, tom 1.420, foli 83, full T-17.206, - CIF A-43 544 733

INTERVENEN

El Sr. Òscar Subirats Torrebadell, en representació del CENTRE MQ DE REUS, SA, amb
domicili social a Reus, al carrer Antoni Gaudí, 26, en virtut de l’escriptura d’apoderament
autoritzada per la Notaria de Reus, la Sra. Elena Cantos, en data 21 de setembre de
2019 i amb número del seu protocol 1472.
El Sr. Pedro Gonzalez Martos, en representació de EIFFAGE ENERGIA, SLU amb
domicili Carretera Mahora KM 3,2, CP 02006, Albacete España, en virtut de les facultats
que resulten de l’escriptura d’elevació a públics d’acords socials, autoritzada pel notari
Francisco-Antonio Jiménez Candela, en data 25 de novembre de 2016 i amb número de
protocol 2255.
A efectes de notificació i comunicacions, les parts designen els domicilis que consten a
continuació:
- Respecte de l’entitat Centre MQ Reus, SA: Carrer d’Antoni Gaudí, núm. 26, CP
43203, Reus (Tarragona).
- Respecte del contractista, l’adreça assenyalada a l’annex dades de contacte:
Carretera Mahora KM 3,2, CP 02006, Albacete España.
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 21 de desembre de 2018 es resol aprovar l’expedient de contractació
dels serveis de manteniment i suport tècnic d’aparells mèdics dels centres gestionats per
les entitats HOSPITAL SANT JOAN DE REUS, SAM; GESTIÓ COMARCAL
HOSPITALÀRIA, SA CENTER MQ DE REUS, SA; HOSPITAL COMARCAL
D’AMPOSTA; FUNDACIÓ SAGESSA SALUT I FUNDACIÓ PER L’ATENCIÓ SOCIAL.
2. Que tramitat el procediment de licitació oportú, en data 25 d’octubre de 2019, l’òrgan
de contractació de CENTRE MQ DE REUS va resoldre adjudicar els següents sublots a
l’empresa EIFFAGE, amb les següents condicions:

C/ d’Antoni Gaudí, 26
43203 Reus
Tel. 977 010 800 - Fax 977 317 399
www.grupsagessa.cat

LA NOSTRA MISSIÓ: oferir un servei de qualitat als clients, dotant els
professionals dels millors recursos disponibles i establint sinergies amb altres
centres sanitaris per tal de contribuir a la millora de la salut de les nostres
comarques.
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- Lot 3.4 (Respirador 1): EIFFAGE ENERGIA, SLU, quines condicions de l’oferta
són:
o Preu del contracte pels dos anys: 3.028,00 €. Aquest import es
desglossa en els següents conceptes:
 Import anual previst com a preventiu (514,00 €).
 Bossa d’hores del correctiu previst pels dos anys de vigència del
contracte (2.000,00 €). Aquesta bossa d’hores s’executarà amb
les següents condicions:
 Preu hora: 69,00 €.
 Preu desplaçament: 69,00 €.
 Central del servei tècnic: Tarragona.
- Lot 3.5 (Respirador 2): EIFFAGE ENERGIA, SLU, quines condicions de l’oferta
són:
o Preu del contracte pels dos anys: 8.960,00€. Aquest import es desglossa
en els següents conceptes:
 Import anual previst com a preventiu (3.480,00 €).
 Bossa d’hores del correctiu previst pels dos anys de vigència del
contracte (2.000,00 €). Aquesta bossa d’hores s’executarà amb
les següents condicions:
 Preu hora: 69,00 €.
 Preu desplaçament: 69,00 €.
 Central del servei tècnic: Tarragona.
- Lot 3.15 (Cmpimetre) EIFFAGE ENERGIA, SLU, quines condicions de l’oferta
són:
o Preu del contracte pels dos anys: 922,00 €. Aquest import es desglossa
en els següents conceptes:
 Preu anual ofert en concepte de manteniment preventiu
(461,00€).
 Central del servei tècnic: Tarragona.
Que en atenció a l’exposat, i desitjant ambdues parts formalitzar contractualment els
seus respectius drets i obligacions, convenen i accepten formalitzar el present contracte
que es subjectarà a les següents:
CLÀUSULES

Primera.- OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte és la contractació del servei de manteniment de manteniment
suport tècnic dels aparells que es relacionen a l’annex 1 del present contracte.
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 signat 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 plec
de prescripcions tècniques i plec de clàusules quedarà inclòs en el contracte.
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S’inclou com a part integrant del present contracte, revestint caràcter contractual i
degudament identificada per les parts, la següent documentació, que consta a
l’expedient:
-

Plec de clàusules, que figura a l’expedient degudament signat pel Contractista.

-

Plec de Prescripcions tècniques, que figura a l’expedient degudament signat pel
Contractista.

-

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
El contracte tindrà una vigència inicial de dos anys a comptar des del dia 1 de desembre
de 2019.
El contracte es podrà prorrogar, per mutu acord de les parts, dues vegades, per un
període de un any/ dotze mesos cadascuna.
En aquest cas, la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació respecte de cada
sublot, i serà obligatòria per a l0empresa contractista, sempre que la preavís amb
almenys dos mesos d’antelació a l’acabament del termini de durada del contracte. La
pròrroga de cada contracte serà independent respecte de l’altra.
En cas de pròrroga s’ha d’incloure a l’expedient un informe justificatiu de la seva
adequació amb la finalitat del contracte, el qual es publicarà a la Plataforma de serveis
de contractació pública on es troba ubicat el perfil de contractant de l’entitat.
Tercera.- CONDICIONS ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE
El preu del contracte per la vigència inicial (dos anys) és el següent:
- Lot 3.4 (Respirador 1): EIFFAGE ENERGIA, SLU, quines condicions de l’oferta
són:
o Preu del contracte pels dos anys: 3.028,00 €. Aquest import es
desglossa en els següents conceptes:
 Import anual previst com a preventiu (514,00 €).
 Bossa d’hores del correctiu previst pels dos anys de vigència del
contracte (2.000,00 €). Aquesta bossa d’hores s’executarà amb
les següents condicions:
 Preu hora: 69,00 €.
 Preu desplaçament: 69,00 €.
 Central del servei tècnic: Tarragona.
- Lot 3.5 (Respirador 2): EIFFAGE ENERGIA, SLU, quines condicions de l’oferta
són:
o Preu del contracte pels dos anys: 8.960,00€. Aquest import es desglossa
en els següents conceptes:
 Import anual previst com a preventiu (3.480,00 €).
 Bossa d’hores del correctiu previst pels dos anys de vigència del
contracte (2.000,00 €). Aquesta bossa d’hores s’executarà amb
les següents condicions:
 Preu hora: 69,00 €.
 Preu desplaçament: 69,00 €.
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 Central del servei tècnic: Tarragona.
- Lot 3.15 (Cmpimetre) EIFFAGE ENERGIA, SLU, quines condicions de l’oferta
són:
o Preu del contracte pels dos anys: 922,00 €. Aquest import es desglossa
en els següents conceptes:
 Preu anual ofert en concepte de manteniment preventiu
(461,00€).
 Central del servei tècnic: Tarragona.
Quarta.- MODIFICACIONS
En el cas que durant el període de vigència dels contractes de manteniment, algun dels
elements de l’actiu resultés inservible o irreparable via manteniment, es reduirà l’objecte
del contracte de forma parcial pel que afecta a aquest element, i per tant, es reduirà el
preu pressupostat de forma proporcional.
Si aquesta situació suposés una nova inversió pel centre en qüestió, d’un aparell de
característiques similars, en cas de ser compatible amb el contracte de manteniment i
substitució tecnològica, les parts, de mutu acord, en suposar un increment respecte a la
relació d’equipament relacionada i per tant, no inclosos inicialment en l’objecte del
contracte, es realitzaran, previ procediment assenyalat en aquest apartat, per
l’adjudicatària a sol·licitud del Centre, prèvia acceptació de pressupost abans de l’inici de
qualsevol treball, i arribat el cas, facturat de forma independent.
Per tant, si procedeix la modificació del contracte, d’acord amb el que estableix aquesta
clàusula, aquesta es durà a terme previ informe justificatiu per part del Responsable del
contracte de l’adequació de la modificació amb relació a la finalitat del contracte, el qual
s’ha de publicar a la Plataforma de serveis de contractació pública, tal com es preveu en
l’article 159, apartat 1.1, de la Llei 5/2017, de mesures.
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista.
En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus
unitaris no previstos en el contracte.
Aquestes modificacions, conjuntament, tindran com a límit màxim el total del 20% del
pressupost de licitació màxim en cada sublot. Per tant, durant l’execució del contracte no
es podrà superar aquest import.
L’import assenyalat en cada sublot és el límit màxim de despesa que, en virtut d’aquest
contracte, pot comprometre l’òrgan de contractació de cada entitat contractant en
cadascun dels lots i sublots, i constitueix el preu màxim que poden oferir les empreses
que concorrin a la licitació d’aquest contracte.

Cinquena.- RÈGIM DE FINANÇAMENT
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra prestació de factura expedida
d’acord amb la normativa vigent.
La facturació serà mensuals, per mesos vençuts. Els import caràcter anual es
prorratejaran mensualment. En el cas dels manteniments correctius i recanvis només es
facturarà en cas d’haver realitzat la intervenció o recanvi per part de l’empresa licitadora,
i sempre amb autorització prèvia de l’entitat contractant.
Un cop finalitzat cada període de facturació i/o treball objecte de facturació, contractista
disposa de 15 dies naturals per presentar la factura. S’enviarà preferiblement la factura
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en format XML (factura electrònica) o PDF a la bústia infgestio@grupsagessa.cat. En el
moment en que l’entitat obri altres accessos per l’enviament de la factura electrònica
s’informarà degudament per tal de donar aquesta opció.
El pagament es realitzarà una vegada conformats els albarans i previ informe dels
Responsables del Contracte.
Rebuda la factura, el/la responsable del contracte, o el designat/da a aquests efectes,
disposa del termini màxim de 30 dies naturals a comptar a partir del dia següent a la data
de finalització dels serveis objecte de facturació per verificar la conformitat dels serveis
realitzats fins a la data, amb el disposat en el contracte (es conformaran els albarans de
lliurament, i es descomptaran els conceptes que s’hagin assenyalat en el plec de
prescripcions tècniques i en el plec de clàusules).
El pagament es realitzarà en el termini de 30 dies naturals a comptar de la data en què
hagi tingut lloc la verificació dels serveis. Si el/la responsable designat/da no verifiqués
els serveis en el termini màxim de 30 dies naturals a comptar a partir del següent a la
data de finalització dels serveis objecte de facturació, el termini per efectuar el pagament
començarà a comptar un cop finalitzats els 30 dies d’aquesta finalització per verificar.
Si el contractista s’endarrereix en la presentació de la factura més enllà dels 15 dies, el
termini per pagar es mantindrà, amb el benentès que aquest termini de pagament
dependrà del moment de presentació de la factura.
Els terminis s’entendran interromputs quan es reclami al contractista la subsanació
d’alguna deficiència en el compliment de les seves obligacions contractuals o se li
requereixi modificar la factura i/o acreditació del compliment de les seves obligacions,
reprenent-se de nou un cop subsanades aquestes deficiències.
Es podrà suspendre el pagament de les factures que en base al contracte tingués
l’adjudicatari pendents de cobrament, si existeixen indicis que pugui resultar aplicable
alguna penalitat o rescabalament de danys i perjudicis.
Sisena.- CLAUSULA REFEREIDA 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.
Setena.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS
7.1 Responsabilitats
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a
terme i de les prestacions i serveis realitzats, així com també de les conseqüències que
es dedueixin per a les entitats contractants o per a tercers persones de les omissions,
errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones 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 les entitats contractants.

5/7

7.2 Obligacions
L’Empresa contractista s’obliga a l’estricte compliment de les obligacions establertes al
plec de clàusules i al plec de prescripcions tècniques.
Vuitena.- EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
8.1 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:
o

Garantir la seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball.
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les
activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions
objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els
processos de contractació pública o durant l’execució dels contractes.
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) 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.

8.2 Resolució d’incidències
Les incidències que puguin sorgir entre les entitats contractants 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 Server 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.
Novena.- CAUSES DE RESOLUCIÓ
A més de les estipulades en el plec de clàusules i en el plec de prescripcions tècniques
seran causes de resolució del contracte l’incompliment de les obligacions essencials
assenyalades de forma expressa en la documentació contractual i l’incompliment de les
condicions essencials d’execució expressament especificades al plec de clàusules.
També serà causa de resolució l’incompliment de l’obligació principal del contracte,
consistent en la prestació del servei de suport tècnic de qualsevol dels aparells integrant
del contracte.
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Són obligacions de caràcter essencial el compliment de les obligacions especificades en
el plec de prescripcions tècniques en cadascun dels apartats del manteniment. El seu
incompliment serà causa de resolució.
Desena.- RÈGIM DEL CONTRACTE
Les característiques 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.
Onzena.- LLEI DE TRANSPARÈNCIA
El contractista autoritza a publicar totes les dades que surten en aquest contracte i en els
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 pública i bon govern i altra normativa concordant.
Dotzena.- JURISDICCIÓ APLICABLE
Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, les
modificacions i l’extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial
e matèria de contractació, l’ordre jurisdiccional civil serà competent per resoldre les
controvèrsies que sorgeixin entre les parts en relació amb aquests extrems, amb
expressa submissió als Jutjats i Tribunals de Reus.

Oscar Subirats Torrebadell
Apoderat
CENTRE MQ DE REUS, SA

Pedro Gonzalez Martos
Apoderat
EIFFAGE ENERGÍA, SLU
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PERIODICITAT

LOT/EQUIP

MODEL

LOT 3.4.

RESPIRADORS 1

Respirador portatil
Respirador Trans.

OXILOG 2000
Oxylog 2000

MARCA

DRÄGER
Dräger

Nº Serie i/o ref.

SRSF0070
ARPH 0079

Ubicació

REV.
REV.
FUNCIONA ELÈCTRIC
CALIBRACIÓ
L
A

BOX1 (URGENCIAS)
Quiròfan

PREUS

PREVENTIU

Anual
Anual

Subtotal
LOT 3.5

RESPIRADORS 2

Carro Anestèsia
Carro Anestèsia

Ergotronic VT-3
Ergotronic VT-3

Themel
Themel

DB 01 A
AB 14 A

Quiròfan
Quiròfan

semestral
semestral

Subtotal
LOT 3.15

Campímetre

Campimetre

HFA 750i

Subtotal

Zeiss

31463 COR

anual

TÈCNIC/ LEGAL

CALIBRACIÓ

REV.
FUNCIONAL

REV.
ELÈCTRICA

PREVENTIU

257
257
514

1740
1740
3480

anual

CORRECTIU
PREVENTIU+
bossa hores 2
CORRECTIU TÈCNIC/ LEGAL
anys

CORRECTIU
Topall
preu/hora

DATA final contracte
actual o garantia

Última revisió

Centre Cost

69
69

15URG
15QCE

69
69

15QCE
15QCE

OBSERVACIONS

2000

2000

69
461

RECANVIS

15CEE

SENSE REVISIÓ

