JU-91/21
GEEC JU 2021 155 lot 4 i lot 5

Barcelona, a data de signatura del present document

Reunit s
D’una part, el senyor Joaquim Clavaguera Vila, com a secretari general, actuant en nom i representació del
Departament de Justícia.
I de l’altra part, la senyora Isabel-María Expósito Millan, com a representant legal de l’empresa AP Medical
Suministros Médicos Auxiliares, S.L. amb NIF B63914378 i amb domicili social a Rubí (08191), carretera
de Molins de Rei Km 13 Nau 165, en virtut d’escriptura d’elevació a públic d’acords socials de trasllat de
domicili social i ampliació d’objecte social en data 9 d’abril de 2019 davant de la senyora Rocio Maestre
Cavanna, notari de l’Ilꞏlustre Colꞏlegi de Catalunya, amb número de protocol 622.
El contractista declara vigent i no revocat l’esmentat document de representació.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament competència i capacitat, per formalitzar el present contracte i

Manifesten
1r. Que l’expedient objecte d’aquest contracte relatiu al subministrament i distribució de material mèdic
fungible destinat a l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya i la despesa que comporta
van ser aprovats per resolució de la secretària general de 25 de maig de 2021, per un pressupost màxim
de licitació de:

Valor estimat del contracte
(sense IVA) :
Pressupost licitació :
Termini d’execució fins a :

Import €
542.272,85

IVA €

Import total €

312.365,33
65.596,73
377.962,06
15 Mesos
Posició pressupostària: JU05 D/221000400/2110/0000

Dividits en els lots següents:
Import
Nº lot

Descripció

Import

Valor

total €

estimat €

21% IVA €
base €

1

Vestuari

191.323,50

40.177,94

231.501,44

333.497,70

2

Guants
autòpsies

16.800,00

3.528,00

20.328,00

28.960,00

3

Guants

11.708,00

2.458,68

14.166,68

20.089,60
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4

Contenidors de
mostres

63.116,70

13.254,51

76.371,21

109.104,14

5

Desinfecció

11.591,85

2.434,29

14.026,14

19.911,97

6

Altre material

17.825,28

3.743,31

21.568,59

30.709,44

2n. Que la celebració d’aquest contracte i la seva adjudicació va ser acordada per resolució administrativa
d’11 d’octubre de 2021.
I atorguen els següents pactes
Primer. L’empresa AP Medical Suministros Médicos Auxiliares, S.L. es compromet a realitzar el
subministrament i distribució de contenidors de mostres (lot 4) i de desinfecció (lot 5) destinat a l'Institut de
Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, amb estricta subjecció al contingut de la seva oferta, al
plec de clàusules administratives particulars, al plec de prescripcions tècniques, als seus annexos i al
quadre de característiques, documents contractuals que accepta sense reserves.
Segon. El preu d’aquest contracte és de 58.899,04 €, dels quals 48.760,34 € corresponen al preu del
contracte i 10.138,70 € a l’IVA, i d’acord amb l’oferta presentada per l’empresa i un cop esmenades les
errades aritmètiques:
- Lot 4: 51.934,46 € dels quals 42.921,04 € corresponen al preu del contracte i 9.013,42 € al 21% d’IVA i
d’acord amb l’oferta presentada per l’empresa i un cop esmenades les errades aritmètiques:
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- Lot 5: 6.964,58 € dels quals 5.839,30 € corresponen al preu del contracte i 1.125,28 € a l’IVA i d’acord
amb l’oferta presentada per l’empresa i un cop esmenades les errades aritmètiques:
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La distribució del preu d’aquest contracte segons les anualitats és la següent:
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Lot

Anualitats

Import base € 21% d’IVA € Import total €

4

2021

20.135,68

4.228,49

24.364,17

4

2022

22.785,36

4.784,93

27.570,29

5

2021

2.821,70

542,70

3.363,77

5

2022

3.017,60

583,21

3.600,81

El preu d’aquest contracte té caràcter màxim i s’exhaurirà o no en funció dels subministraments realment
lliurats. La facturació del subministrament serà mensual, i es farà mitjançant la plataforma e.FACT d’acord
amb el que estableix la clàusula trenta-dosena del plec de clàusules administratives particulars.
Tercer. La durada d’aquest contracte serà la compresa entre la data de formalització del contracte i com a
màxim fins el 31 de desembre de 2022.
Aquest contracte es podrà prorrogar, tal com determina l’apartat D.2 del quadre de característiques que
regeix aquesta licitació, per un termini de 12 mesos.
Quart. Les modificacions del contracte es duran a terme en les condicions, amb l’abast i els límits que
s’estableixen en l’apartat E del quadre de característiques del plec de clàusules administratives que regeix
aquesta licitació i, en tot cas, no poden superar el 20% del preu inicial. El procediment per acordar
aquestes modificacions inclourà un tràmit d’audiència d’un termini de fins a 5 dies al contractista.
Cinquè. Per tal de respondre de l’acompliment d’aquest contracte, l’empresa AP Medical Suministros
Médicos Auxiliares, S.L. ha autoritzat que es retinguin del preu del contracte en concepte de garantia
definitiva i que es correspon amb el 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs), els següents imports:
- Per al lot 4: 2.146,05 €
- Per al lot 5: 291,97 €
Sisè. Tal com s’indica a l’apartat O del quadre de característiques que regeix aquest contracte no és
procedent la revisió de preus.
Setè. L’adjudicatari pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació objecte d’aquest
contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat N del quadre de característiques del contracte, i
sotmès al compliment dels requisits que s’estableixen en l’article 215.2 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
Vuitè. L’adjudicatari ha subscrit una pòlissa d’assegurances que te subscrita amb una cobertura
mínima de 100.000 € que cobreixi la responsabilitat civil i els riscos professionals quant a les
actuacions vinculades a l’execució del contracte i quant a la manipulació i utilització dels articles
subministrats per part dels usuaris receptors dels mateixos.
La vigència d’aquesta assegurança queda garantida durant tot el termini d’execució del contracte.
Les renovacions de l’assegurança seran comunicades, quan es produeixin, a l’òrgan gestor del
contracte.
Novè. Són causes de resolució les que estableix l’article 211 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
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Desè. L’adjudicatari declara sota la seva responsabilitat que no es troba sotmès a cap de les prohibicions
que, per a contractar amb les administracions públiques, estableix l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic,
Onzè. Aquest contracte té caràcter administratiu, es regeix pel plec de clàusules administratives
particulars, pel plec de prescripcions tècniques les clàusules dels quals es consideren part integrant del
contracte i es sotmet en tot el que no estigui establert en aquests, als preceptes de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, modificada pel Reial Decret 14/2019, de 31 d’octubre, pel qual
s’adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d’administració digital, contractació
del sector públic i telecomunicacions. Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa
del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, del Reial
Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del Sector Públic, del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
General de la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en la part que es manté
vigent, modificat pel Reial decret 773/2015, de 28 d’agost, Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE i Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de notificacions
electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic.
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic en l’àmbit de
Catalunya i per la seva normativa sectorial que sigui aplicable. Supletòriament s’apliquen les restants
normes de dret administratiu i, en el cas que no se’n tingui, les normes de dret privat.
I perquè així consti tot el que s’ha convingut, els interessats signen aquest contracte.

El secretari general

AP Medical Suministros Médicos Auxiliares, S.L.
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