Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Secretaria General
CONTRACTE ADMINISTRATIU
A la seu del Departament d’Interior, a Barcelona, en data de la darrera signatura electrònica
REUNITS
D’una part, el secretari general, Sr. Brauli Duart i Llinares, en virtut de les facultats que li
atribueix la Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, de delegació de competències del
conseller d’Interior en el secretari general del Departament d’Interior,
I d'altra, el Sr. Francisco Villalba Alonso, proveït del NIF núm. 46315273N, en representació
de l'empresa MSA SPAIN, SLU (CIF A08201832).
El contractista declara vigent i no revocat el document de representació.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament competència i capacitat per formalitzar el
present contracte, i
MANIFESTEN
Primer.- Que es fa necessari per al Departament d’Interior contractar el servei de
manteniment dels equips de respiració autònoma del cos de Bombers de la Generalitat,
durant el primer semestre de 2019 (exp. núm. IT-2019-20000).
Segon.- Que la contracció de la despesa fou efectuada en data 9 de gener de 2019 a la
partida pressupostària núm. IT03D/214000100/2230/0000 i la seva fiscalització per la
Intervenció de la Generalitat de Catalunya en data 29 de gener de 2019.
Tercer.- Que per resolució de data 30 de gener de 2019, es va aprovar el corresponent
expedient de contractació.
Quart.- Que el lot 2 de l'esmentat contracte de serveis ha estat adjudicat, pel procediment
obert simplificat de tramitació ordinària, a l'empresa MSA SPAIN, SLU, d'acord amb les
característiques i condicions que s'estableixen en el Plec de clàusules administratives
particulars, en el Quadre de característiques adjunt a aquest plec i en el Plec de
prescripcions tècniques.
En conseqüència, s'acorda formalitzar el corresponent contracte d'acord amb les següents
CLÀUSULES
Primera.-L'objecte del present contracte serà el servei de manteniment d’equips de
respiració autònoma de la marca MSA (lot 2 de l’exp. IT-2019-20000), d’acord amb el Plec
de prescripcions tècniques.
Segona.-L’import a abonar per la Generalitat de Catalunya serà de DOTZE MIL CENT
EUROS (12.100,00 €), dels quals 10.000,00 € corresponen al preu del contracte i 2.100,00 €
a l’IVA, (d’acord amb el desglossament següent:)
El preu del contracte s’abonarà per l’Administració d’acord amb les prescripcions de l’article
198 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
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Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP). La facturació serà la
prevista a l’apartat S del quadre de característiques i al plec de clàusules administratives
particulars.
Tercera.- Termini d’execució: Termini d’execució: des de la data de signatura del contracte
fins el 30 de juny de 2019.
Quarta.- Termini de garantia: els recanvis i accessoris tindran un any de garantia, com a
mínim. Les reparacions, en condicions normals d’utilització, tindran la garantia com a mínim,
de 6 mesos.
Cinquena.- Les causes de modificació previstes en el quadre de clàusules administratives
del contracte són: no se’n preveuen.
Sisena.- L’adjudicatari es responsabilitza del compliment del contracte i corren a càrrec seu
tots els mitjans de personal i material adients, així com les despeses contractuals.
Setena.- Per tal de garantir el compliment del contracte, l’adjudicatari ha constituït en data
9 d’abril de 2019 una garantia definitiva de 500,00 €, a la Caixa General de Dipòsits de la
Generalitat, segons s’acredita amb la presentació del corresponent resguard (document
número 194037).
Vuitena.- Són causes de resolució les que estableix la clàusula trenta-sisena del plec de
clàusules administratives i és d'aplicació el règim de penalitats que estableix l’apartat R del
Quadre de Característiques del contracte.
Novena.- Amb la signatura digital d’aquest contracte, l’adjudicatari accepta i s’obliga al
compliment de l’establert en el plec de clàusules administratives particulars, al quadre de
característiques adjunt a aquest plec i al plec de prescripcions tècniques, que s’integren com
a annex d’aquest document. Així mateix se sotmet a la LCSP, a les altres normes en matèria
de contractació administrativa i a la jurisdicció contenciosa administrativa.
Desena.- La part adjudicatària s’obliga a complir durant tot el termini d’execució del
contracte les normes i condicions fixades en el conveni col·lectiu d’aplicació.
Onzena.- La part adjudicatària declara sota responsabilitat seva que no es troba sotmesa a
cap de les prohibicions que, per contractar amb les administracions públiques, estableix
l’article 71 de la LCSP.
En prova de conformitat i per tal que així consti, ambdues parts signen el present document.
L'adjudicatari
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El secretari general
Per delegació (Resolució INT/81/2011, de
18 de gener, DOGC 5802, de 24.01.2011)

