CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DE LES INSTAL·LACIONS DEL CIMNE
LOT 5 MADRID
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Barcelona, a 15 de setembre de 2021

REUNITS
D'una part, Eugenio Oñate Ibáñez de Navarra, amb DNI 22.514.914-F, domiciliat a
efectes de notificacions al Campus Nord UPC (08034), Gran Capità s/n, 08034 de
Barcelona.
I de l’altra Luis Francisco Martín Quintana, amb DNI 35108014D, domiciliat a efectes
de notificacions a ISS Facility Services S.A. (08940), Lluís Muntades 5, Cornellà de
Llobregat, 08940 de Barcelona.

ACTUEN
El primer, en qualitat de Director i en nom i representació del Centre Internacional de
Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (des d'ara CIMNE), en virtut de l'escriptura de poder
atorgada davant el Notari Don Juan Manuel Perelló Font en data 22 de gener de 2007
i número 158 del seu protocol, amb domicili social a Barcelona, Edifici C-1, Campus
Nord UPC (08034), Gran Capità s/n i CIF: Q-5850006-G.
El segon actuant en representació de l’empresa ISS FACILITY SERVICES SA (en
endavant, “l’adjudicatari” o “el contractista”), domiciliada al c/ Jesus Serra Santamans
7 de Sant Cugat del Vallès, amb CIF A61895371, inscrita al Registre Mercantil de
Barcelona, al Volum 31.575, foli 53, full núm. B-194.487, inscripció 1ª. Luis Francisco
Martín Quintana, actua en la seva condició d’apoderat de la companyia, i
especialment facultat per aquest atorgament en virtut d’escriptura de poder
autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr. Leopoldo Martínez De Salinas, el dia 21 de
novembre de 2002, amb el núm. 3043 del seu protocol.
Sr. Luis Francisco Martín Quintana declara un cop més que l’empresa que representa
està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i
que no es troba incursa en cap de les prohibicions de contractar previstes a la Llei de
Contractes del Sector Públic.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat respectivament per formalitzar
el present contracte d’acord amb els següents:

ANTECEDENTS
IHavent-se emès informe justificatiu de la necessitat i idoneïtat de dur a terme
la contractació del Servei de de neteja de les instal·lacions del CIMNE a Madrid, va
iniciar-se la preparació de la documentació relativa a la celebració d’aquest contracte.
II-

Atès el valor estimat del contracte, va escollir-se el procediment obert ordinari.
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IIIEn data 3 de maig de 2021 va publicar-se al perfil del contractant de CIMNE
l’anunci de licitació.
IVExpirat el termini indicat com a límit per a presentar ofertes i un cop efectuat el
recompte de les mateixes, va deixar-se constància que les empreses que van
presentar oferta al Lot 5 del contracte referit i van resultar admeses van ser les
següents: ISS FACILITY SERVICES SA.
VPer resolució de data 19 d’agost de 2021, l’òrgan de contractació de CIMNE
va resoldre adjudicar el Lot 5 del Contracte a favor de ISS FACILITY SERVICES SA
per un import de 4.340,16 euros pels 24 mesos de vigència inicial del contracte, més
el 21% d’IVA, el que dona un total de 5.251,59 € pels 24 mesos de vigència inicial del
contracte.
Reconeixent-se mútuament capacitat per aquest acte, ambdues parts subscriuen el
present contracte que es regirà per les següents:
CLÀUSULES
PRIMERA.- ISS FACILITY SERVICES SA s’obliga a l'execució del contracte amb
estricta observança a les condicions que es fixen en el present, al plec de clàusules
administratives particulars i a les prescripcions tècniques, i en tot allò que no es
contradigui amb els anteriors, al que indiqui la seva oferta.
SEGONA.- L'import màxim del contracte és de 4.340,16 euros pels 24 mesos de
vigència inicial del contracte, més el 21% d’IVA, el que dona un total de 5.251,59 €
pels 24 mesos de vigència inicial del contracte.
CIMNE abonarà el preu acordat contra la correcta presentació de les factures en la
forma establerta en la LCSP i altra normativa aplicable.
L'import contractat inclou l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i les altres càrregues
fiscals que procedeixin.
TERCERA.- Aquest contracte entrarà en vigor el dia 1 d’octubre de 2021.
El termini màxim per a la prestació dels serveis es de 24 MESOS.
El contracte podrà prorrogar-se per tres (3) anys addicionals per períodes de, com a
màxim, 12 mesos de cadascuna de les prorrogues.
QUARTA.- El termini de garantia es l’establert en els plecs de la licitació.
Un cop transcorregut el termini de vigència del contracte sense objeccions per part
del centre quedarà extingida la responsabilitat del contractista, sens perjudici de les
responsabilitats que es puguin derivar d'acord amb les disposicions generals sobre
responsabilitat, i se li retornarà la garantia dipositada.
CINQUENA.- Atenent al termini màxim d’execució del contracte no serà procedent la
revisió de preus del mateix.
SISENA. - ISS FACILITY SERVICES SA ha de portar a terme els treballs objecte del
contracte en el temps fixat en la clàusula tercera d’aquest contracte. I declara
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conèixer i acceptar plenament totes les obligacions descrites en els plecs
administratius de la present licitació annexos a aquest contracte.
Si el contractista incorre en mora per causes que li siguin imputables, CIMNE podrà
optar indistintament, en la forma i les condicions establertes en la LCSP per la
resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o bé per la imposició de les
penalitats.
El Centre tindrà la mateixa facultat respecte de l’incompliment, per causes imputables
al contractista, de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte.
En tot cas, la constitució en demora del contractista no requerirà interpel·lació o
intimació prèvia per part del centre.
Si el centre opta per la imposició de penalitats, els imports d’aquestes es faran
efectius mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total
o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués
constituït, quan no es puguin deduir de les esmentades certificacions.
L’import de les penalitzacions no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què
pugui tenir dret el Centre pels incompliments esmentats.
SETENA.- L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb
l’Administració de la Generalitat derivades de l’execució de l’objecte d’aquest
contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si s’escau, les empreses
subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els
avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució
de les prestacions objecte del contracte.
En particular, l’empresa contractista ha d’utilitzar, almenys, la llengua catalana en
l’etiquetatge, l’embalatge, la documentació tècnica, els manuals d’instrucció i en la
descripció d’altres característiques singulars dels béns i productes, d’acord amb el
que es determini en el plec de prescripcions tècniques particulars.
En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden
subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de
7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.
VUITENA.- L’empresa contractista renuncia a tot fur de privilegi i se sotmet als
Tribunals de Barcelona competents pel coneixement de les qüestions litigioses que se
suscitin entre les parts.
NOVENA.- Aquest contracte té caràcter administratiu i es regeix per les presents
disposicions, els seus annexos i per la normativa de contractes aplicable a les
Administracions Públiques, així com la resta de normativa administrativa que resultés
aplicable.
DESENA.- Les causes de resolució del present contracte són les descrites als plecs i
a la LCSP.
Així mateix les parts, de mutu acord, poden resoldre el present contracte en qualsevol
moment durant la vigència del mateix, sempre que, d'acord amb la LCSP, no
concorrin causes de resolució del contracte imputables al contractista i que l'interès
públic faci innecessari o inconvenient la permanència del contracte.
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En l'acord de resolució s'estipularan els drets i obligacions de cadascuna de les parts
contractants així com, especialment i amb audiència si escau de la persona o entitat
que l'hagués prestat, la procedència o no de la pèrdua, devolució o cancel·lació de la
garantia constituïda.
ONZENA.- Les obligacions del contractista en matèria de Confidencialitat i Protecció
de Dades es detallen en els plecs de la licitació.
Els annexos d’aquest contracte són:
Annex I: Plecs de Clàusules Administratives i Tècniques de la licitació.
Annex II: Oferta Presentada per ISS FACILITY SERVICES SA
Annex III: Garantia definitiva
Perquè quedi constància d'aquests acord, signen aquest contracte i els seus
annexes, en exemplars per duplicat, en el lloc i la data abans esmentats.

Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria
Eugenio Oñate Ibáñez de Navarra
Director

ISS FACILITY SERVICES SA
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