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ASSUMPTE: CONTRACTE - expedient relatiu a la contractació del subministrament de
material fungible d’oftalmologia i agents auxiliars de cirurgia oftalmològica amb cessió d’un
equip facoemulsificador per a la realització d’intervencions quirúrgiques de cataractes per al
Bloc Quirúrgic de l’Hospital Comarcal d’Amposta, per procediment obert harmonitzat i
tràmit ordinari
Amposta, 11 de maig de 2022
REUNITS
D’una part, el senyor Adam Tomàs Roiget i la senyora Susanna Sancho Maigi, ambdós majors
d’edat, amb DNI núm.
i
, en representació d’HOSPITAL COMARCAL
D’AMPOSTA, SAM (en endavant HCA) amb NIF A43282334, amb domicili fiscal a Amposta
(43870) al carrer Jacint Verdaguer número 11-13 (entitat contractant).
D'altra part, el senyor Mauricio Peralta Tolós, major d’edat i amb DNI
, en
representació de l’entitat mercantil MEDICAL MIX, SLU, amb NIF B62447727 i domicili a Sant
Cugat del Vallès (08174), carrer Amposta, 20 (entitat contractista).
INTERVENEN
El senyor Adam Tomàs Roiget i la senyora Susana Sancho Maigi en qualitat d’apoderats
mancomunats d’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM en virtut de poder atorgat en data 12 de
maig de 2016, autoritzat pel notari d’Amposta, el senyor Iván Castejón Fernández-Trujillo,
número 385 del seu protocol.
El senyor Mauricio Peralta Tolós en qualitat d’apoderat en virtut de poder atorgat en data 14
de maig de 2008, autoritzat per la notària de Sant Cugat del Vallès, la senyora María
Concepción Alonso Vasallo, número 359 del seu protocol.
A N T E C E D E N T S
1. En data 18 d’octubre de 2021 es va acordar la incoació de l’expedient de contractació del
subministrament de material fungible d’oftalmologia i agents auxiliars de cirurgia
oftalmològica amb cessió d’un equip facoemulsificador per a la realització d’intervencions
quirúrgiques de cataractes per al Bloc Quirúrgic de l’Hospital Comarcal d’Amposta, per
procediment obert harmonitzat i tràmit ordinari (Expedient HCA 005/2021), el qual es dividia
en els següents lots:
- LOT 1: PROCÉS CATARACTES
- LOT 2: MATERIAL FUNGIBLE
- LOT 3: AGENTS AUXILIARS CIRURGIA OFTALMOLÒGICA
La despesa pressupostada per la present contractació va ser objecte de comprovació i
fiscalització per part del responsable Econòmic Financer de l’entitat contractant.

1/9

2. En data 2 de novembre de 2021, els apoderats mancomunats d’Hospital Comarcal d’Amposta,
SAM van aprovar el referit expedient de contractació, plecs de clàusules administratives i plecs
de prescripcions tècniques i resta de la documentació que conformava l’expedient.
3. Previs els tràmits oportuns i d’acord amb l’establert en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, un cop valorades les ofertes presentades segons els criteris
establerts en el quadre de característiques, el plec de clàusules administratives i el plec de
prescripcions tècniques, la Mesa de Contractació, en data 25 de març de 2022, va acordar
proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació dels productes “CÀNULA HIDRODISSECCIÓ
27G”, “CÀNULA CISTITOM”, “PROTECTOR OCULAR UNIVERSAL”, “AGULLA RETROBULBAR
25Gx38mm” i “SÈRUM SALÍ BALANCEJAT 500ml” del LOT 2 – MATERIAL FUNGIBLE del
contracte de l’expedient de “Contractació del subministrament de material fungible
d’oftalmologia i agents auxiliars de cirurgia oftalmològica amb cessió d’un equip
facoemulsificador per a la realització d’intervencions quirúrgiques de cataractes per al Bloc
Quirúrgic de l’Hospital Comarcal d’Amposta, per procediment obert harmonitzat i tràmit
ordinari”, expedient HCA 005/2021 a l’empresa MEDICAL MIX, SLU.
4. En data 28 de març de 2022 es va requerir a l’empresa MEDICAL MIX, SLU, per a què en el
termini de deu dies hàbils aportés la documentació acreditativa prèvia a l’adjudicació del
contracte establerta en la clàusula dinovena del PCAP, la qual va ésser aportada en data 31 de
març de 2022.
5. En data 13 d’abril de 2022, previ compliment dels requeriments realitzats, l’òrgan de
contractació va acordar adjudicar dels productes “CÀNULA HIDRODISSECCIÓ 27G”, “CÀNULA
CISTITOM”, “PROTECTOR OCULAR UNIVERSAL”, “AGULLA RETROBULBAR 25Gx38mm” i
“SÈRUM SALÍ BALANCEJAT 500ml” del LOT 2 – MATERIAL FUNGIBLE del contracte de
l’expedient de “Contractació del subministrament de material fungible d’oftalmologia i
agents auxiliars de cirurgia oftalmològica amb cessió d’un equip facoemulsificador per a la
realització d’intervencions quirúrgiques de cataractes per al Bloc Quirúrgic de l’Hospital
Comarcal d’Amposta, per procediment obert harmonitzat i tràmit ordinari”, expedient HCA
005/2021 a l’empresa MEDICAL MIX, SLU.
Que en atenció a l’exposat, i desitjant ambdues parts formalitzar contractualment el seus
respectius drets i obligacions, convenen i accepten formalitzar el present contracte que se
subjectarà a les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- OBJECTE DEL CONTRACTE
És objecte d’aquest contracte el subministrament del material i productes adjudicats del LOT
2, que es reflecteixen en la clàusula tercera del present contracte.
SEGONA.- REGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE
S’inclou com a part integrant del present contracte revestint caràcter contractual i
degudament identificada per les parts, la següent documentació, que consta a l’expedient:
- Plec de Clàusules Administratives Particulars, que figuren a l’expedient degudament
signats pel contractista.
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-

Plec de Prescripcions Tècniques; que figuren a l’expedient degudament signats pel
contractista.
Quadre de Característiques, que figura a l’expedient degudament signat pel contractista.
També tenen caràcter contractual els annexos i l’oferta econòmica i tècnica que resulti
adjudicatària d’aquest contracte.
o L’oferta econòmica, presentada pel contractista, que queda transcrita en aquest
contracte a la clàusula tercera.
o L’oferta tècnica, que és la presentada pel contractista a la licitació en el Sobre B, que
inclou la documentació tècnica relativa als productes adjudicats.

-

En cas d’existir contradiccions entre la documentació contractual i la documentació de
l’expedient de contractació pública, prevaldrà sempre el plec de clàusules administratives i/o
el plec de prescripcions tècniques i/o el quadre de característiques, i/o el contracte en allò que
suposi millora de les condicions assenyalades en els plecs.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de
l'obligació de complir-les.
Les característiques dels serveis, així com les condicions, seran les descrites a les
especificacions de l’oferta presentada pel contractista; les especificades en aquest contracte i
en la documentació que s’adjunta amb caràcter contractual, el contingut del qual el
contractista manifestés acceptar i s’obliga a complir íntegrament.

LOT

DESCRIPCIO

CONSUM
ANUAL
ESTIMAT

2

CÀNULA HIDRODISSECCIÓ 27G

10

2

CÀNULA CISTITOM

10

2

PROTECTOR OCULAR UNIVERSAL

20

2

AGULLA RETROBULBAR 25Gx38mm

20

2

SÈRUM SALÍ BALANCEJAT 500ml

360

MARCA
Beaver-Visitec
International, Ltd.
Beaver-Visitec
International, Ltd.
Beaver-Visitec
International, Ltd.
Beaver-Visitec
International, Inc.
lndustria
Farmaceutica
Galenica Senese
S.r.l.

REFERENCIA

OFERTA
UNITATS
ECONÒMICA €/u
ENVAS
IVA exclòs

IVA
APLICAT

TERCERA.- RÈGIM ECONÒMIC DEL CONTRACTE
OFERTA
ECONÒMICA €/u
IVA inclòs

BVI-585274

10

2,30 €

21%

2,783 €

BVI-581610

10

1,35 €

21%

1,6335 €

BVI-581040

50

0,65 €

21%

0,7865 €

BVI-581637

10

1,8337 €

21%

2,2188 €

BVI-581732

12

4,50 €

21%

5,445 €

El valor del contracte dels productes adjudicats del LOT 2 durant la seva vigència inicial,
d’acord amb els consums anuals estimats per a cada producte, ascendeix a TRES MIL QUATRECENTS DOTZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS (3.412,35 €) IVA exclòs, QUATRE MIL CENT
VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS (4.128,94 €) IVA inclòs.
QUARTA .- CONDICIONS D’EXECUCIÓ
Els productes objecte d’aquesta contractació i les quantitats estimades anuals són les
recollides en la clàusula tercera del present contracte. En cap cas l’estimació dels consums serà
obligatòria, l’entitat contractant abonarà les factures pels productes realment subministrats.
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L’entitat contractista es compromet a realitzar els subministraments de conformitat amb les
unitats/quanties que es detallin a les comandes que es realitzin, amb les mateixes
característiques tècniques i preus unitaris oferts en el procediment de contractació, i que
s’especifiquen en la clàusula tercera d’aquest contracte, i en les mateixes condicions
d’execució que les establertes al PCAP, al PPT, al QC i la seva proposta d’execució.
Les comandes es lliuraran generalment al magatzem de l’Hospital Comarcal d’Amposta, situat
al carrer Jacint Verdaguer, 11-13 d’Amposta (Tarragona) si no s’indica un altre lloc de forma
expressa a la comanda corresponent. L’horari d’obertura del magatzem per la recepció dels
productes és de dilluns a divendres de 09:00 hores a 13:00 hores. No s’admetran lliuraments
fora d’aquest horari.
El termini de lliurament per a les comandes ordinàries no pot ser superior a 2 dies hàbils des
de la realització de la comanda; i el termini de lliurament de les comandes cursades com a
urgents no pot excedir de les 24 hores hàbils següents a la realització de la comanda.
Per la resta de condicions no previstes en aquest contracte, es regiran per l’establert a
l’apartat 5 del PPT.
CINQUENA.- TERMINI D’EXECUCIÓ.
El contracte tindrà una vigència de dos (2) anys, a comptar des del dia 16 de maig de 2022,
data establerta per a l’inici de les prestacions.
D’acord amb l’apartat E del QC, el contracte preveu dues pròrrogues d’un any cadascuna
d’elles. En aquest cas, la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatori per a
l’empresa contractista, sempre que la preavisi, almenys, amb dos 2 mesos d’antelació a
l’acabament de la durada del contracte. En cap cas es pot produir la pròrroga per
consentiment tàcit de les parts. La pròrroga mantindrà les condicions inicials del contracte
inalterables.
SISENA.- GARANTIA DEFINITIVA
L’entitat contractista ha constituït, tal i com s’estableix en l’apartat N del quadre de
característiques, garantia definitiva per un valor del 5% de l’import adjudicat (sense IVA)
d’acord amb allò previst a l’article 114 i 108 de la LCSP, mitjançant transferència bancària al
compte corrent de l’entitat contractant. Aquesta garantia haurà de ser vigent, com a mínim,
durant la vigència del contracte.
La garantia respon dels conceptes següents:
a) De l’obligació de formalitzar el contracte en termini.
b) De les penalitats imposades al contractista.
c) De l’execució correcta de les prestacions establertes en el contracte, incloses les millores
que oferires pel contractista hagin estat acceptades per l’òrgan de contractació, de les
despeses originades a HCA, per la demora del contractista en el compliment de les seves
obligacions, dels danys i perjudicis ocasionats a HCA, amb motiu de l’execució del
contacte o pel seu incompliment, quan no escaigui resoldre’l.
d) De la confiscació que pot decretar en els casos de resolució del contacte.
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e) De la inexistència de vicis o defectes de la prestació objecte de la contractació durant el
termini de garantia que s’hagi previst en el contracte.
f) De la no formalització del contracte per l’adjudicatari.
g) I qualsevol altra prevista en l’article 110 LCSP.
La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s’hagi produït, d’establir-se, el venciment
del termini de garantia, sense que resultin responsabilitats, i s’hagi complert satisfactòriament
el contracte.
En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la garantia,
l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària per tal que
l’import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància documentada
de l’esmentada reposició.
Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti variació, la
garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui la deguda
proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini
de quinze dies a comptar des de la data en què es notifiqui a l’empresa l’acord de modificació.
A aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu que es produeixin com a una
conseqüència d’una revisió d’aquest de conformitat amb el que assenyala el capítol relatiu a la
revisió de preus en els contractes del sector públic de la LCSP.
Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a l’empresa
adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui,
en el termini de quinze dies des de l’execució.
En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior, l’entitat
contractant pot resoldre el contracte.
SETENA.- MODIFICACIONS
En base a l’article 204 de la LCSP, en aquest contracte es preveu la possibilitat de modificació
del contracte en el/s supòsit/s, amb les condicions, l’abast, els límits i d’acord amb el
procediment que es detalla en l’apartat G del quadre de característiques.
En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no
previstos en el contracte.
VUITENA.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I CONFIDENCIALITAT
Les parts es reconeixen mútuament com a responsable del tractament en relació a les dades
personals relacionades amb la formalització d’aquest documents. Per tant, les dades personals
dels representats legals que subscriuen el present conveni seran tractades d'acord amb allò
que es disposa a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i,
particularment, d'acord amb el Reglament (UE) 2016/979, del Parlament i del Consell, de 27
d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte el tractament de dades
personals i la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant, Reglament General de Protecció
de Dades o, RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades i garantia
dels drets digitals.
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Les dades personals dels representats legals de les Parts seran tractades amb finalitats pròpies
de l’encàrrec, en el seu cas, per al seguiment de la seva execució, així com per al rendiment de
comptes amb les instàncies i/o organismes de control intern i extern, o per a la seva
presentació a òrgans administratius necessaris per a l’assoliment d’autoritzacions i
acreditacions. Les dades seran tractades per els àrees i departaments corresponents de cada
Part segons les seves competències i funcions. Així mateix s’informa que els dades seran
conservades únicament durant el període de temps necessari segons la finalitat indicada i
segons l’obligació de conservació indicada per la llei.
D’acord amb la legislació vigent, tenen la facultat d’exercir els drets accés, rectificació,
supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició al tractament de les seves dades
d’acord amb allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los,
haurà de dirigir-se per escrit al Delegat de Protecció de Dades a través del correu electrònics
següent: protecciodades@hcamposta.com.
NOVENA.- ABONAMENT A L’EMPRESA CONTRACTISTA – RÈGIM DE FACTURACIÓ
L’import de les prestacions efectuades s’acreditarà de conformitat amb el plec de
prescripcions tècniques, per mitjà dels documents que acreditin la realització total o parcial, si
s’escau, del contracte.
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida en
relació amb el preu/unitat adjudicat i el material efectivament subministrat, i d’acord amb la
normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions establertes en
l’article 198 de la LCSP i en la clàusula trenta-tresena del PCAP.
El pagament es realitzarà una vegada conformats els albarans de lliurament i previ informe del
Responsable del Contracte.
En cas d’incompliment dels criteris de qualitat del servei o d’alguna de les obligacions
derivades del contracte seran d’aplicació les deduccions associades al grau de compliment o
desviació dels estàndards assenyalats, així com per les penalitzacions que en el seu cas es
derivin de les seves actuacions, en la factura subsegüents/s o en la garantia definitiva (si
escau).
Es podrà suspendre el pagament de les factures que en base al contracte tingués l’entitat
contractista pendents de cobrament, si existeixen indicis que pugui resultar aplicable alguna
penalitat o rescabalament de danys i perjudicis.
En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les
condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent pels
costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
L’empresa contractista podrà realitzar els treballs amb major celeritat de la necessària per
executar els serveis en el termini o terminis contractuals. Tanmateix, no tindrà dret a percebre
en cada any, qualsevol que sigui l’import del què s’ha executat o de les certificacions
expedides, major quantitat que la consignada a l’anualitat corresponent, afectada pel
coeficient d’adjudicació.
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L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions
establerts en l’article 200 de la LCSP.
Es podrà suspendre el pagament de les factures que en base al contracte tingués l’adjudicatari
pendents de cobrament, si existeixen indicis que pugui resultar aplicable alguna penalitat o
rescabalament de danys i perjudicis.
DESENA.- CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES AMB MOTIU DEL SUBMINISTRAMENT
Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest contracte,
el personal i professionals de l’entitat contractista no poden accedir a les dades de caràcter
personal que figuren als arxius, documents i sistemes informàtics d’HCA. Així mateix, la part
contractista es compromet a subscriure un compromís de confidencialitat en compliment del
que disposa l’art. 5.1 f) del RGPD, annexat a aquest contracte com Annex 1.
L’entitat contractista estarà obligada a respectar el caràcter confidencial de tota aquella
informació a la que tingui accés per a l’execució del contracte, ja sigui perquè ho estableix el
contracte o bé perquè ho estableix HCA o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser
tractada com a tal.
L’entitat contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix el Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de
les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades (RGPD), per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD), el seu Reglament de desenvolupament
(RD 1720/2007 RDLOPD) en tot allò que no sigui contradictori al RGPD i als protocols,
processos i procediments establerts per HCA per l’aplicació del RGPD.
ONZENA.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS
A més de les assenyalades en els plecs, i les que li corresponen d’acord amb la normativa
d’aplicació, i en especial les inherents a aquest contracte, el contractista està obligat a
mantenir les condicions ofertes, quedant vinculat a les mateixes mentre sigui vigent el
contracte, i segons l’assenyalat en el plec de clàusules administratives i en el plec de
prescripcions tècniques.
DOTZENA.- CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ
L’empresa contractista haurà de prestar el servei en les condicions que han estat assenyalades
a la seva oferta. Qualsevol modificació en relació a la cessió i a la subcontractació requerirà el
compliment d’allò expressament assenyalat en els plecs.
TRETZENA.- CAUSES DE RESOLUCIÓ CONTRACTUAL
Són causes de resolució del contracte les següents:
 La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la
personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article
98 relatiu a la successió del contractista.
 La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment.
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El mutu acord entre l’ens contractant i el contractista.
La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.
La demora en el pagament per part de l’ens contractant per un termini superior a sis
mesos.
L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les
obligacions essencials qualificades com a tals en plecs.
L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui
possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan,
donant-se les circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les modificacions
impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en quantia superior,
en més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb exclusió de l’IVA.
El desistiment abans d’iniciar la prestació del servei o la suspensió per causa imputable a
l’òrgan de contractació de la iniciació del contracte per termini superior a quatre mesos
a partir de la data assenyalada en el mateix per al seu començament.
El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió del contracte
per termini superior a vuit mesos acordada per l’òrgan de contractació.
L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista als
treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l’incompliment de les
condicions establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors
durant l’execució del contracte.
L’obstrucció de les facultats de direcció i d’inspecció de les entitats.
L’incompliment de l’obligació del contractista de no respectar el caràcter confidencials
de les dades que estiguin relaciones amb aquest contracte.
La manca del compliment, per part del contractista de les obligacions legals i
especialment no trobar-se al corrent en el pagament de les seves obligacions tributàries
i de seguretat social.

L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els articles
212, 213 i 307 de la LCSP.
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert
en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP.
CATORZENA- PENALITZACIONS
L’incompliment del present contracte per part del contractista serà penalitzat d’acord amb allò
previst a la clàusula vint-i-vuitena del PCAP.
QUINZENA.- LLEI DE TRANSPARÈNCIA
El contractista autoritza a publicar totes les dades que surten en aquest contracte i en els seus
annexes i documentació complementària, a l’efecte que l’entitat contractant pugui donar
compliment a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública
i bon govern i altra normativa concordant. En cas que alguna dada tingués caràcter confidencial,
serà assenyalat de forma expressa com annex a aquest contracte, prèvia comunicació pel
contractista i posterior acceptació de l’entitat contractant.
SETZENA.- JURISDICCIÓ
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De conformitat amb l‘article 27.2 a) de la LCSP , l’Ordre Jurisdiccional Civil serà competents per
resoldre les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts contractants en relació als efectes,
compliment i extinció del contracte privat, amb expressa submissió als Jutjats i Tribunals
d’Amposta, amb excepció de les modificacions contractuals establertes en l’article 27.1 lletres
b) i c).
L’entitat contractista renuncia al seu propi fur, en cas de qualsevol discrepància o qüestió
litigiosa en relació al present contracte.
I per què així consti signen en data i lloc assenyalats.

Sr. Adam Tomàs Roiget
Sra. Susanna Sancho Maigí
Apoderats mancomunats d’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA, SAM

Sr. Mauricio Peralta Tolós
Apoderat de MEDICAL MIX, SLU
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