Expedient CSMS 10/18-D
Calella, 30 de novembre de 2018
REUNITS
D'una part, el Sr. José Ignacio García Bernis, en nom i representació de la Corporació de Salut del
Maresme i la Selva, en la seva qualitat de Gerent, òrgan competent per a la contractació administrativa,
d’acord amb el que disposa l’article 19.f) dels Estatuts de l’entitat.
D'altra part, el Sr Javier Hervas Noves, major d'edat, proveït de DNI núm. 46689520-A, en nom i
representació de. CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE S.A.U., amb domicili a Barcelona, carrer Gran
Via de Carles III, núm. 87, proveïda de NIF núm. A58662081, segons acredita mitjançant Escriptura
Pública d’Apoderament atorgada per la citada empresa al seu favor en data 10 de maig de 2017, davant
el notari de Barcelona, Sr Manuel Ángel Martínez García amb número de protocol 1.114, apoderament
que manifesta vigent i no revocat.
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
I. En data 27 de juny de 2018 l’òrgan de contractació de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva va
aprovar l'expedient de contractació del subministrament en arrendament amb opció de compra de la
infraestructura de servidors de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, per a la renovació
tecnològica en un format de sistema núvol híbrid hiperconvergent mitjançant procediment obert
harmonitzat i tràmit urgent i, juntament amb l'expedient, es va aprovar la despesa, el Plec de Clàusules
Administratives Particulars, el Plec de Prescripcions Tècniques i el quadre de característiques específiques
que regeixen l'objecte de la contractació i que tenen caràcter contractual, junt amb el present document i la
proposició presentada per l'empresa adjudicatària sotasignant.
II. En compliment del que disposa l’article 150.2 de 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, l’empresa CAIXABANK
EQUIPMENT FINANCE SAU va presentar la documentació requerida per l’òrgan de contractació de la
Corporació de Salut del Maresme i la Selva i va constituir la garantía definitiva per import de 12.376,80
euros mitjançant aval bancari número 9340.03.2029982-11 per part de CaixaBank, S.A. en data 18
d’octubre de 2018.
III. L’Òrgan de Contractació de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva va acordar en data 30
d’octubre de 2018 adjudicar el contracte a l’empresa CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE SAU, d’acord
amb les característiques tècniques i el preu que han estat presentats per aquesta i que són els que es
contenen en la proposició oferta per l'empresa adjudicatària que s'adjunta mitjançant Annex al present
contracte.
IV. En compliment del que disposa l’article 151.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, l’esmentada adjudicació es va publicar al perfil de contractant de l’Òrgan de Contractació.
V. Que en virtut del que s'ha exposat i dintre del termini establert a l’article 153.1 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, convenen en l'atorgament del present contracte amb subjecció a
les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- L'empresa adjudicatària CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE SAU, mitjançant la modalitat
d’arrendament amb opció de compra, es compromet al subministrament en arrendament amb opció de
compra de la infraestructura de servidors de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, per a
la renovació tecnològica en un format de sistema núvol híbrid hiperconvergent, amb les mateixes
característiques tècniques i amb un preu unitari igual a l’ofert per la mateixa en la seva proposició, i en les
mateixes condicions d’execució que les establertes al Plec de Clàusules Administratives Particulars, al Plec
de Prescripcions Tècniques i la seva proposta d’execució, si aquesta suposa una millora respecte del
requerit als esmentats Plecs.
L’arrendament de l’equipament compren en tot cas el seu manteniment a càrrec del contractista, així com la
seva reparació i/o substitució en el supòsit de que presenti defectes o avaries.

SEGONA.- El preu del present contracte es de 247.536,00€ sense IVA, (299.518,56€ amb IVA), que
correspon a 48 quotes, de les quals l’última correspon a la quota de l’opció de compra, segons consta a la
proposta econòmica presentada per l’empresa contractista que s’adjunta mitjançant annex al present
contracte.
La quota d’arrendament mensual és de 5.157,00,00€ sense IVA, i s’abonarà al contractista per mensualitats
vençudes prèvia presentació de la factura.
La Corporació de Salut del Maresme i la Selva una vegada s’hagin complert totes les obligacions derivades
del present contracte, podrà optar a la propietat dels equips per un preu de 5.157,00€ IVA no inclòs, d’acord
amb l’oferta presentada per l’empresa contractista.
TERCERA.- L’empresa adjudicatària CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE SAU es compromet a
subministrar i instal·lar l’equipament i/o bens adjudicats a l’entitat contractant, en el termini màxim de 60
dies des de la data de formalització del contracte.
Els béns no s’entendran subministrats fins que no es trobin completament instal·lats i es comprovi el seu
correcte funcionament en un període de 15 dies, formalitzant-se en l’acta de posada en marxa.
QUARTA.-. El termini de vigència del present contracte és de 48 mesos inclosa l’opció de compra a
comptar des de la data del seu inici o posada en marxa, i no podrà ser prorrogat segons els termes
establerts a la clàusula vuitena del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
CINQUENA.- No procedirà la revisió de preus en el present contracte en establir-se l’arrendament amb
opció de compra mitjançant sistema de quota fixa predefinida en el moment d’inici del contracte, d’acord amb
el que preveu l’article 103.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
SISENA.- El compliment de les obligacions assumides en virtut del present contracte per part de l’empresa
contractista CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE SAU, es garanteix mitjançant l’afectació de la garantia
definitiva constituïda pel mateix a tals efectes i que, un cop realitzat satisfactòriament l’objecte del contracte i
vençut el termini de vigència del mateix, li serà retornada amb tots els requisits legals establerts.
SETENA- L’incompliment del present contracte per part del contractista serà penalitzat d’acord amb allò
previst a la clàusula trenta-sisena del Plec de Clàusules Administratives Particulars
VUITENA.- El Plec de Clàusules Administratives Particulars, el quadre de característiques específiques i el
Plec de Prescripcions Tècniques tenen caràcter contractual i el representant de l’empresa sotasignant
declara el seu coneixement dels mateixos tot signant un exemplar de cadascun dels esmentats Plecs i que
s’adjunten al present document.
NOVENA-. L’empresa CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE SAU es sotmet en tot el que no estigui
establert al Plec de Clàusules Administratives Particulars, el quadre de característiques específiques i al
Plec de Prescripcions Tècniques, a les normes establertes a 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, i al RD 1098/2001,
de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques. Així mateix, es sotmet a la Jurisdicció contenciós-administrativa per a qualsevol qüestió
litigiosa relativa al present contracte
Com a prova de conformitat, ambdues parts signen el present contracte en exemplars per duplicat,
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