EXP-LIC-NSP-2019-68844

Barcelona, 10 de desembre de 2019

REUNITS
D'una part el Sr. Josep Maria Ciervo Ruedas amb DNI núm. 37680721-M, Director General
d'IThinkUPC, S.L. Societat Unipersonal, (en endavant, IThinkUPC), i en representació
d'aquesta, amb CIF B-66869033 i domicili social al carrer Gran Capità, 2-4, Planta Baixa, 08034,
de Barcelona, i amb poders documentats a l'escriptura de data 24 de gener de 2017, conferida
davant el Notari D. Francisco Armas Omedes, amb el núm. de protocol 1606, inscrita al
Registre Mercantil de Barcelona en data 26 de gener de 2017, en el volum 45.675, foli 86, full
B495442, inscripció 2ª.
I de l'altra, el Sr. Danielle Hefetz-Cohen, amb Número de identificació 017330903, en
representació de l'empresa CyArx Technologies Ltd., amb SSN núm. 515172930 amb domicili social
a 4Ariel Sharon Street, Givatayim, Israel constituïda d’acord amb les lleis israelianes amb Número
de registre o pàgina en què es registra l’empresa en el registre mercantil en què consta: 515172930,
d’Israel.
Les facultats per aquest acte deriven de las seva condició d’apoderat, segons consta a la documentació
aportada a l’expedient de referència.

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat per

formalitzar el present

contracte.

ANTECEDENTS
PRIMER.- Que d’acord amb l’expedient EXP-LIC-NSP-2019-68844, tramitat mitjançant el
procediment negociat sense publicitat per causes d’exclusivitat tècnica, a l’empara de l’article
168.a).2º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic i acomplerts
els tràmits procedimentals necessaris per a la justificació de la contractació corresponent a la
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contractació per a la posada en marxa de la plataforma Siemplify, la seva subscripció por 3 usuaris i
recolzament durant 1 any.

SEGON.- Que per Resolució del 15 de novembre de 2019 es va adjudicar la contractació del
corresponent a la contractació per a la posada en marxa de la plataforma Siemplify, la seva
subscripció por 3 usuaris i recolzament durant 1 any, amb caràcter definitiu a l’empresa, amb
caràcter definitiu a l’empresa CyArx Technologies Ltd, representada pel Sr. Danielle HefetzCohen, que ACCEPTA l’adjudicació.

CLÀUSULES DEL CONTRACTE

PRIMERA.- El present contracte té per objecte la contractació corresponent a la contractació
per a la posada en marxa de la plataforma Siemplify, la seva subscripció por 3 usuaris i
recolzament durant 1 any prorrogable 1 any més.
SEGONA.- Aquest contracte es regirà per l'estipulat en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
TERCERA.- El servei s'ha de realitzar amb subjecció estricta a L’oferta presentada per CyArx
Technologies Ltd, amb referència: Propossal 1 2025-5 i annexada a l’expedient de referencia.

QUARTA.- El preu del contracte és per un import màxim de 87.000,00 € Euros (IVA exclòs),
corresponent a 47.800,00 € (IVA exclòs) a càrrec de la partida pressupostaria DC3.4 Compres
per negoci extern Cybersecurity de l’any 2019 i 39.200,00€, (IVA exclòs) a càrrec de la partida
pressupostaria DC3.4 Compres per negoci extern Cybersecurity de l’any 2020.
CINQUENA.- el contracte té una durada de 1 any i es contempla la possibilitat de prorroga.
SISENA.- en aquest contracte no hi haurà revisió de preus.
SETENA.- El preu del contracte s'abonarà d’acord amb la proposta econòmica presentada per
CyArx Technologies Ltd, amb referència: Propossal 1 2025-5

referencia.
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i annexada a l’expedient de

VUITENA.- El proveïdor, amb renúncia al seu fur, se sotmet expressament a la jurisdicció dels
tribunals i jutjats de Barcelona de qualsevol ordre, per a totes les incidències que directament o
indirectament poguessin sorgir del contracte.
I per deixar constància del que ha estat convingut, ambdues parts signen aquest contracte, per
duplicat, en el lloc i la data abans esmentats.

José María Ciervo Ruedas

Danielle Hefetz-Cohen

Director General

Apoderat

IThinKUPC

CyArx Technologies Ltd
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