N.I.F.: Q-0802216-B

COMANDA
Núm. comanda
CM21/003324
Sant Martí de l’Erm, 3008970 Sant Joan Despí
Tel. 936029600 – Fax 933732322
Afores s/n 08440 CARDEDEU
Tel. 938461826 – Fax 937702951
Ctra. Martorell a Olea Km. 4,6 08630 ABRERA
Tel. 937702661 – Fax 937702951

DATA
01/09/21

Important:
En els albarans i factures es citarà el núm. de comanda
Recepció de mercaderies:
De 9 a 13h. (Dissabtes i festius exclosos)

Data límit de lliurament:
31/12/21
Acordat amb el Sr./Sra.

Proveïdor:
J&A GARRIGUES,S.L.P.
DIAGONAL, 654 ESC B 1ª Planta
BARCELONA
08034 (Barcelona)
Email: Xavier.Pera.Coral@garrigues.com
Telf: 932.533.700
Fax: 93-2533750

Adreça de Lliurament:
OFIC. CENTRALS FONTSANTA - ATL

C/ St. Martí de l'Erm, 30
08970
SANT JOAN DESPI
Barcelona
Persona de contacte d’ATL: Quim Grèbol
Condicions de pagament:

Transferència Bancària a 30 dies, previa acceptació de la factura.

Si us plau, retonri a Aigües Ter Llobregat l’acceptació de la comanda, amb la serva
acceptació de preus, dates i condicions. Degudament signat i segellat.
Quan
1

Unit.
Unitat

0

Ref.
62.300.011

Descripció
Treballs de suport en l'àmbit laboral i representacio
legal (gener-juliol 2021)

MONEDA EUROS
Preu
unitari.

%Dte.

9.750

0

9.750

0

0

0

SEGONS PROPOSTA D'ASSESSORAMENT
Total

Aquesta comanda está subjecta a les condicions generals de compra impreses al darrera
Ports:
Embalatges:

Preu total
(I.V.A a part)

9.750

CONDICIONS GENERALS DE COMPRA que el proveïdor declara conèixer i es compromet a complir des del moment que accepta aquesta comanda.
1. El naixement dels efectes o l'eficàcia de la present comanda queda supeditada a que si en un termini màxim de set dies a comptar desde la seva notificació, el proveïdor no
manifesta la seva disconformitat, aquesta comanda regirà en plena validesa. Cas d'existir disconformitat s'haurà de comunicar mitjançant escrit explicitant la divergència, a Compres i
Contractació d'ENS D'ABASTAMENT D'AIGUA TER-LLOBREGAT ATL (en endavant ATL) c/Sant Martí de l'Erm, 30, 08970 Sant Joan Despí o ATLcontractacio@atl.cat.
2. Tots els lliuraments han d'anar acompanyats pels albarans amb la indicació expressa del número de comanda. La verificació i reconeixement dels materials adquirits es realitzarà en
el lloc de lliurament desprès de la seva reposició i dins el termini de 10 dies posteriors, qualsevol que sigui la forma de lliurament i condicions de compra. Les signatures en registres i
albarans no implicant l'acceptació de la mercaderia rebuda. ATL es reserva el dret d'instar la resolució de la present comanda si es produïssin retards en el lliurament, es detectessin
defectes en les mercaderies o bé si per raons d'interès públic no li convingués.
3. El proveïdor haurà d'efectuar el servei o lliurament de les mercaderies en el termini estipulat. En cas contrari, ATL podrà exigir el compliment o la resolució del contracte amb
independència de la reclamació de les possibles indemnitzacions derivades dels danys i perjudicis causats per motiu de l'incompliment del termini de lliurament especificat.
4. ATL no admetrà quantitats de mercaderies superiors a les que s'indiquen a la comanda, sense autorització prèvia. L'excés no autoritzat serà retornat al proveïdor al seu càrrec.
5. El lliurament de la mercaderia serà completa; és a dir inclourà tots els seus accessoris i elements necessaris i imprescindibles per al seu ús o funcionament, incloses les instruccions
d'ús, fitxes tècniques, certificats i la garantia del producte convenientment segellada, si escau.
6. ATL té implantat un sistema de gestió de qualitat en el qual part de les compres són avaluades sobre la base de l'acompliment energètic, qualitat,
mediambient,seguretat i innocuïtat.
7. L'embalatge serà resistent i adequat a la mercaderia que s'hagi de protegir, així com el transport utilitzat. El proveïdor respondrà de la qualitat i la quantitat de les
mercaderies fins que es lliurin o es posin a disposició a ATL, essent el transport per compte i risc del venedor.
8. El proveïdor garanteix la qualitat de la mercaderia de la present comanda durant un termini mínim de TRES (3) MESOS, a comptar des de la seva recepció per part
d'ATL. En cas de que en el termini de garantia es detecti algun vici de muntatge o instal·lació o qualsevol defecte en les mercaderíes lliurades, el proveïdor haurà de
restituir la mateixa quantitat de la mercaderia en bon estat en un termini no superior a 15 dies, sens perjudici de les indemnitzacions a què tingui dret ATL pels danys i
perjudicis causats com a conseqüència del defecte de qualitat de la mercaderia.
9. El proveïdor respon davant ATL plenament i eficaç del sanejament per evicció i per vicis o defectes ocults de la mercaderia. En cas d'existència de vicis ocults, ATL
podrà optar, indistintament, entre desistir del contracte amb rescabalament de les quantitats satisfetes, o bé rebaixar una quantitat proporcional del preu. Als efectes
de l'art. 1.484 del Codi Civil, qualsevol defecte o vici ocult no detectable pels procediments habituals de comprovació no eximirà al proveïdor de la responsabilitat del
sanejament.
10. Els plànols, dibuixos, esquemes, informació tècnica general, subministrada per ATL al proveïdor per raó de la present comanda, es considera confidencial i és
propietat exclusiva d'ATL. El proveïdor es compromet a no subministrar-la a tercers ni utilitzar-la per a qualsevol altra funció que no sigui estrictament la comanda
presentada.
11. Amb caràcter general, l'import dels treballs/servei/subministrament realitzat s'acreditarà mitjançant la factura corresponent al lliurament parcial o total efectuat, i
es farà efectiva, prèvia comprovació i validació per part d'ATL, als trenta (30) dies data factura, sempre que els treballs estiguin degudament acceptats.
El Contractista té l'obligació de lliurar la factura per mitjans electrònics dels treballs realitzats.
La remissió de factures electròniques s'ha d'efectuar mitjançant sistemes que compleixin amb els requeriments següents:
- L'autenticitat de l'origen i integritat del contingut de les factures electròniques s'ha de garantir mitjançant signatura electrònica avançada basada en un
certificat reconegut i han d'incloure necessàriament el núm. de comanda i les següents dades:
Unitat tramitadora A09026302
Òrgan gestor A09026302
Oficina comptable A09026302
- El format de factura electrònica és el format “facturae”. Aquest format es troba descrit mitjançant un esquema XSD, XML Schema Definition a
www.facturae.es, ajustant-se el format de signatura electrònica a l'especificació XML-Advanced Electronic Signatures (XAdES), ETSI TS 101 903, o les evolucions
d'aquest format.
- El lliurament de les factures s'ha d'efectuar a través del servei e.FACT, punt general d'entrada de les factures electròniques de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya. Cal tenir en compte que és imprescindible que figuri el número de comanda en el camp “FileReference”.
El seguiment de l'estat de les factures es podrà consultar al web del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda a l'apartat de Tresoreria i
Pagaments (consulta de l'estat de factures i pagaments de documents), a partir de l'endemà del registre de la factura.
Les identificacions de l'òrgan administratiu amb competències en matèria de compatibilitat, de l'òrgan de contractació i del destinatari, que han de constar en la
factura corresponent, són:
Com a òrgan competent en matèria de comptabilitat la Direcció Econòmica Financera d'ATL i com a òrgan de contractació i destinatari de la facturació el Director
de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter Llobregat (ATL).
12. Els preus i condicions d'aquesta comanda s'entenen ferms i comprenen l'embalatge i el transport fins al lloc de lliurament, inclosos, si escau, tributs de
qualsevolnaturalesa i les assegurances. El proveïdor assumirà íntegrament les obligacions derivades del pagament de cànons sobre patents o marques i es farà càrrec
de la despesa, a persona o entitat per la fabricació o utilització de qualsevol màquina, instrument, procediment, article o material utilitzat o inclòs en aquesta
comanda.
13. Per resoldre qualsevol dubte, qüestió o divergència que l'acompliment d'aquest contracte pogués ocasionar, ambdues parts, amb renúncia al seu propi fur i
domicili, si fos un altre, es sotmeten expressament ala jurisdicció i competència dels Tribunals de la ciutat de Barcelona.
14. De conformitat amb allò que estableix la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, l'informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer informatitzat sota
la responsabilitat d'ENS D'ABASTAMENT D'AIGUA TER-LLOBREGAT ATL, amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb
vostè.
15. L’Ens d’Abastament d’Aigua Ter Llobregat (ATL) es regeix pel Codi de Conducta aprovat pel Consell d’Administració d’ATL de 15 d’abril de 2020, publicat a la web
amb el link: https://www.atl.cat/ca/govern-obert-i-transparencia_616. El proveïdor o contractista manifesta de forma expresa que coneix el Codi de Conducta d’ATL i
es compromet a respectar-lo i complir-lo en aquells aspectos que li siguin d’aplicació.
16. Pot exercir els seus drets d'accés, cancel.lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça, C/ SANT MARTÍ DE L'ERM, 30. SANT JOAN DESPÍ.
(BARCELONA E-mail eATL.registre@atl.cat.

