REUNITS
D'una part, la Sra. Mònica Lopera Arévalo, major d’edat, Responsable de l’Àrea Econòmica i
Financera, Gestió de Serveis Sanitaris, amb domicili, a efectes d’aquest contracte, Av. Alcalde Rovira
Roure, 44 – 25198 de Lleida.
D'altra part, el Sr. Jose Manuel Marina Domingo, major d’edat, apoderat de l’empresa CRAYON
SOFTWARE EXPERTS SPAIN, S.L. amb domicili a efectes d’aquest contracte, Passeig Recoletos, nº 3741, 28.004 Madrid.

ACTUEN
La primera en representació de Gestió de Serveis Sanitaris, d’acord amb la delegació de funcions
de les competències de l’article 6 de l’Acord GOV/184/2015, de 15 de desembre, pel qual
s'aproven els nous Estatuts de l'empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris, adoptada per
unanimitat pels membres del Consell d’Administració de l’empresa pública Gestió de Serveis
Sanitaris en sessió 23 de desembre de 2019, proveïda de la cèdula fiscal Q-7555308-A.
El segon en nom i representació de l'entitat CRAYON SOFTWARE EXPERTS SPAIN, S.L. proveïda de la
cèdula fiscal núm. B87135968, en virtut de l’escriptura d’apoderament, amb número de protocol
2858, atorgada davant l’ Il·lustre Notari, el Sr. Pedro Luis Gutiérrez Moreno, de data 26 de novembre
de 2018.
ANTECEDENTS
Primer.- Es va iniciar la licitació de l'expedient número GSSV-SU-O-21-0334, en relació al
subministrament de llicències Microsoft Office per a l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris
per resolució de la Responsable de l’Àrea econòmica i financera de Gestió de Serveis Sanitaris, en
data 1 de juny de 2021.
Segon.- La licitació del l'expedient número GSSV-SU-O-21-0334 va ésser aprovada per resolució
de la Responsable de l’Àrea econòmica i financera de Gestió de Serveis Sanitaris, en data 04 de juny
de 2021.
Tercer.- La licitació de l'expedient número GSSV-SU-O-21-0334 va ésser adjudicada per resolució de
la Responsable de l’Àrea econòmica i financera de Gestió de Serveis Sanitaris, en data 16 de juliol de
2021, en virtut de la delegació de funcions que preveu l’article 6 de l’Acord GOV/184/2015, de 15 de
desembre, per la qual s’aproven els nous Estatuts de l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris i
l’acord adoptat pels membres del Consell d’Administració de GSS en sessió de 23 de desembre de 2019.
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CLÀUSULES DEL CONTRACTE
Primera.- L’empresa CRAYON SOFTWARE EXPERTS SPAIN, S.L. es compromet a subministrar les
llicències Microsoft Office per a l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris amb estricta subjecció
al Plec de clàusules administratives particulars, al plec de prescripcions tècniques que regeixen
aquesta contractació, a l’oferta presentada i a aquest contracte.
Segona.- L’import d’adjudicació d’aquest contracte és de 49.190,74 € sense IVA i 59.520,79 € amb
IVA, els quals seran abonats per Gestió de Serveis Sanitaris en la forma que preveu el Plec de
clàusules administratives particulars.
D’acord amb l’article 204 de la LCSP, en el supòsit que per raons d’incorporació de nous usuaris que
precisin l’ús de l’eina Microsoft office 365 durant la vigència del contracte, Gestió de Serveis Sanitaris
podrà incrementar el nombre de llicències a adquirir pel contractista, en els mateixos termes i
condicions establerts en el Plec de Prescripcions Tècniques i l’oferta adjudicada.
En tot cas, aquest increment en el nombre de llicències no podrà suposar l’establiment de nous
preus unitaris no previstos en el contracte. En tot cas, aquesta modificació prevista en aquest apartat
no podrà superar el 20% del preu inicial.
Tercera.- Atenent a la naturalesa de l'objecte del contracte, no és procedent la revisió de preus.
Quarta.- Per tal de respondre a l’acompliment d’aquest contracte, s’ha constituït a favor de
l’administració una garantia definitiva de 2.459,53 € € a la Caixa General de Dipòsits de la
Generalitat de Catalunya, segons s’acredita per l’exhibició del corresponent resguard en aquest
acte.
Cinquena.- La durada del present contracte serà de (15 mesos i mig), des del 16 de setembre de
2021 fins al 31 de desembre de 2022, amb possibilitat de tres pròrrogues, amb caràcter anual
cadascuna d’elles.
Sisena.- L’òrgan de contractació es reserva el dret d’efectuar totes aquelles comprovacions que
consideri convenients en la qualitat i especificacions dels béns subministrats, amb la possibilitat
d’aixecar acta de recepció, si procedeix.
Setena.- Els drets i obligacions derivats d’aquest contracte són els previstos en el plec de clàusules
administratives particulars i en el plec de prescripcions tècniques que regeixen la contractació, plecs
als que el contractista presta la seva conformitat, i es sotmet, per a tot allò que no hi estigui previst,
als preceptes 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 Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), i la resta de normes que siguin
d’aplicació, incloent la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.
Vuitena.- En cas de demora en el compliment d’aquest contracte, imputable a una o a l’altra part,
seran d’aplicació les penalitats previstes en el plec de prescripcions tècniques i en el plec de
clàusules administratives particulars.
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Novena.- Correspon a l’òrgan de contractació les prerrogatives d’interpretació, modificació,
suspensió i resolució d’aquest contracte, en la forma i les condicions que preveu la Llei de
Contractes del Sector Públic.

Perquè quedi constància d'aquests acords, es signa aquest contracte per ambdues parts.
Lleida,

Mònica
Lopera
Arévalo (TCAT)
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