Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
i d’Economia i Hisenda
Comissió Central de Subministraments

Exp. CCS 2017 1.S04/2019

REUNITS
D’una part, la senyora Mercè Corretja Torrens, directora general de Contractació Pública,
que obra en representació de la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de
Catalunya, atesa la seva condició de presidenta de l’esmentat òrgan, d’acord amb l’article
7.3 del Decret 96/2001, de 20 de març, modificat per la disposició final primera del Decret
28/2018, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i
d’Economia i Hisenda i de conformitat amb el Decret 155/2016, de 2 de febrer.
D’altra part, el senyor Joan Carles Pallarés Contel, que actua en nom i representació de
l’empresa Comercial Contel, SA, amb NIF A58026634, segons escriptura pública autoritzada
pel notari senyor Jaime Sánchez Parellada, el 19 de desembre de 2013, sota el número
1233 del seu protocol.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar el
present document contractual, d’acord amb els següents:

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
Primer.- El 3 d’octubre de 2019, la Comissió Central de Subministraments va adjudicar a
l’empresa Comercial Contel, SA els lots 2 (Mobiliari espais oberts o polivalents), 4 (Cadires
d’oficina d’alta direcció) i 5 (Cadires d'oficina lloc operatiu) de la Contractació basada en
l’Acord marc per a la contractació del subministrament i instal·lació de mobiliari d’oficina
(Exp. CCS 2017 1), amb destinació a diversos Departaments i entitats destinatàries (Exp.
CCS 2017 1.S04/2019).
Segon.- L’empresa Comercial Contel, SA, en compliment del que disposen les clàusules
vint-i-tresena de l’Acord marc per a la contractació del subministrament i instal·lació de
mobiliari d’oficina (Exp. CCS 2017 1) i tretzena del Plec de clàusules administratives
particulars que regula aquest contracte basat, ha constituït les corresponents garanties
definitives per import de 562,18; 150,63; i 6.416,87 euros (documents 197.200; 197.199; i
197.201), segons resguards de la Caixa General de Dipòsits de 19 de setembre de 2019,
que consten en l’annex núm. 1 d’aquest document contractual.

ESTIPULACIONS
Primera.- L'empresa Comercial Contel, SA s'obliga a subministrar als departaments i
entitats indicats en cada quadre en un termini màxim de 21 dies a comptar des de la data de
la comanda, els següents articles:
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Cadires / Cadira d'oficina lloc
operatiu, Giratòria amb elevació
de gas. Base d'alumini polit o
cromat de 5 radis, Amb braços
desmuntables i regulables en
alçada. Respatller de 50 cm
amb prominència regulable en
alçada. Tapisseria en tela
ignífuga i respatller en malla
Cadires / Cadira d'oficina lloc
operatiu, Giratòria amb elevació
de gas. Base d'alumini polit o
cromat de 5 radis, Amb braços
desmuntables i regulables en
alçada. Reposacaps i respatller
de 50 cm amb prominència
regulable en alçada. Tapisseria
en tela ignífuga i respatller en
malla. Rodes antiestàtiques
Cadires / Cadira d'oficina lloc
operatiu, Giratòria amb elevació
de gas. Base d'alumini polit o
cromat de 5 radis. Respatller
amb prominència regulable en
alçada, Amb braços
desmuntables i regulables en
alçada. Respatller de 50 cm.
L'acabat del respatller serà de
malla i el del seient en tela
ignífuga

Passeig de
la Zona
Franca, 46,
Barcelona

167

164,50

Cr. Mineria,
Nº 55,
Barcelona

50

173,50

Un lloc dels
indicats a la
relació de
l'Annex
núm. 1 del
PCAP

17

157,25

La garantia tècnica oferta, com a millora, per a cadascun dels articles en l’adjudicació de
l’Acord marc de referència és de 12 anys en els articles del Lot 5.
Segona.- Els imports màxims d’aquest contracte són els que s’estableixen a continuació, en
funció dels preus unitaris establerts en la proposta econòmica de l’empresa Comercial
Contel, SA que s’indiquen en la clàusula anterior.
Aquests imports màxims s’exhauriran o no en funció del mobiliari efectivament subministrat,
d’acord amb el que es preveu a la clàusula 5.4 del Plec de clàusules administratives
particulars de la present licitació.
Lot 2. Mobiliari espais oberts o polivalents: 13.604,68 € (11.243,54 més 2.361,14 d’IVA).
Lot 4. Cadires d’oficina d’alta direcció: 3.645,22 € (3.012,58 més 632,64 d’IVA).
Lot 5. Cadires d’oficina lloc operatiu: 155.288,25 € (128.337,40 més 26.950,85 d’IVA).
Tercera.- L'empresa Comercial Contel, SA s'obliga a fer els lliuraments dels referits béns
mobles en els llocs de lliurament citats en l’annex 1 del Plec de clàusules administratives
particulars de la contractació basada de referència, tal com estipulen les clàusules segona i
setzena. El termini d’execució d’aquest contracte serà des de la data de formalització del
present contracte fins al 31 de desembre de 2019.
Quarta.- L'empresa Comercial Contel, SA restarà obligada a tramitar la factura en format
electrònic d'acord amb la normativa vigent.

