Expedient: CSC F 3/20

Igualada, 7 de juny de 2021

REUNITS

D'una part, Ferran García i Cardona, en nom i representació del Consorci Sanitari de l’Anoia, proveït de
CIF Q0801091J, en la seva qualitat de Gerent, mitjançant escriptura pública amb núm. de protocol 1243,
atorgada pel notari d’Igualada, Sr. Carlos Calatayud Chollet, el 7 de novembre de 2011, i com a òrgan
competent per a la contractació administrativa, per acord del Consell Rector (DOGC núm. 7330 de 16 de
març de 2017).
D'altra part, La Sra. Maria Garcia Alvaro major d'edat, provista de DNI núm. xxxxxxxX en nom i
representació Fresenius Kabi España SAU, amb domicili a Barcelona (08005) C/Marina, 16-18 (Torre
Mapfre), provista de NIF núm. A08130502 segons acredita mitjançant Escriptura Pública
d'Apoderament atorgada per la citada empresa al seu favor en data 25 de novembre de 2008 davant el
notari de Barcelona, el Sr. Idelfgonso Sánchez Prat amb núm. de protocol 2945.

A N T E C E D E N T S

A D M I N I S T R A T I U S

I. El Consorci Sanitari de l’Anoia mitjançant conveni signat el dia 18 de juny de 2020 es va adherir a
l’Acord marc del subministrament de nutrició parenteral, expedient CSC F 3/20 tramitat pel Consorci de
Salut i d’Atenció Social de Catalunya, que es va incoar el dia 5 d’agost de 2020 mitjançant procediment
obert.
II. El dia 13 de maig de 2021 l’Òrgan de Contractació de Consorci Sanitari de l’Anoia va resoldre adjudicar
el contracte basat dels productes que es relacionen en l’annex adjunt a aquest document, a l'empresa
Fresenius Kabi España SAU que figura entre les adjudicatàries de l’Acord Marc del subministrament
esmentat.
La despesa pressupostada per a la present contractació va ser aprovada i es troba consignada en la partida
pressupostària corresponent.
L’adjudicació del contracte s’ha realitzat mitjançant contracte basat de l’Acord Marc CSC F 3/20, a l’empara
de l’art. 221 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
III. Que en data 4 de març de 2021 l'empresa adjudicatària sota signant ha formalitzat contracte amb el
Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya com adjudicatària dels productes esmentats a l’Acord
Marc del subministrament a què es refereix el present expedient.
IV. En virtut del que s'ha exposat, convenen en l'atorgament del present contracte de subministrament amb
subjecció a les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- L'empresa adjudicatària Fresenius Kabi España SAU es compromet a subministrar els
productes que s’especifiquen en l’annex adjunt a aquest contracte amb les mateixes característiques
tècniques i preus unitaris referits en la seva oferta, i d’acord amb les condicions d'execució establertes al
Plec de Clàusules Administratives Particulars, al Plec de Prescripcions Tècniques i al quadre de
característiques específiques.

SEGONA.- L'empresa adjudicatària Fresenius Kabi España SAU, es compromet a subministrar a l'entitat
contractant en el termini màxim que s’estableix en els Plecs del CSC, els béns que li siguin requerits per
aquesta, sense que hi hagi un volum de comanda mínim ni màxim obligatori, de manera que les quantitats
a subministrar per l'empresa estaran condicionades a les necessitats reals de l'entitat contractant.
TERCERA.- El termini de vigència del present contracte basat és de 2 anys a comptar des de la data de
formalització del mateix, sense possibilitat de pròrroga dels contractes basats.
QUARTA.- Atesa la naturalesa del present Acord Marc, els preus dels contractes basats del mateix seran
objecte de revisió en els supòsits que les empreses adjudicatàries proposin millores de preu i/o aquests
es vegin afectats a la baixa per l’establiment de nous preus o descomptes en virtut de normativa estatal
i/o autonòmica aplicable quina entrada en vigor tingui lloc durant la vigència del contracte.
No procedeix cap altra revisió de preus diferent de les que consten en el paràgraf precedent.
CINQUENA.- El termini de garantia dels béns que siguin subministrats és d’un any a partir de la recepció
de conformitat per part de l’entitat contractant.
SISENA.- L’incompliment del present contracte per part del contractista serà penalitzat d’acord amb allò
previst al Plec de Clàusules Administratives Particulars i l’art. 192 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
SETENA.- El Plec de Clàusules administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques tenen
caràcter contractual i el representant de l'empresa sotasignant ja ha signat un exemplar dels mateixos en
el contracte de l’Acord Marc formalitzat amb el Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya en data
4 de març de 2021.
VUITENA.- L’empresa Fresenius Kabi España SAU, es sotmet en tot el que estigui establert al Plec de
Clàusules Administratives particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques, a les normes establertes a la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i al RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament General de l’esmentada Llei. Així mateix, es sotmet a la Jurisdicció contenciósadministrativa per a qualsevol qüestió litigiosa relativa al present contracte.
I perquè així consti se signa aquest document,

Sr. Ferran García i Cardona
Gerent del
Consorci Sanitari de l’Anoia

Igualada, 15 de juny de 2021

Sra. Maria Garcia Alvaro
Apoderada
FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U.

ANNEX

