2017-000049-P (2019)

REUNITS
D’una part, el senyor Antoni Encinas Piñol, gerent de l’empresa pública SISTEMA
D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES, SA (en endavant, SEM), amb domicili a L'Hospitalet de
Llobregat, c/ Pablo Iglesias 101-115, i CIF A-60252137, en nom i representació de SEM,
SA segons nomenament efectuat pel Consell d’Administració en data 24 d’octubre de
2018.
I de l’altre, el Sr. Fermin Estivill Monteagudo, amb DNI 46564058Y com Apoderat de
l’entitat ARTES GRÁFICAS AUXILIARES DEL LIBRO, SL amb CIF B-08923542, amb
domicili a Travessera de les Corts,36 de l’Hospitalet de Llobregat en mèrits a les dades
que es troben al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores, i que manifesta vigents a dia
d’avui.
Ambdues parts, reconeixent-se competència i capacitat respectivament per formalitzar el
present contracte,

MANIFESTEN

I.- Que en data 15 d’octubre de 2018, SEM, SA i ARTES GRÁFICAS AUXILIARES DEL
LIBRO, SL van subscriure un contracte pel subministrament de papereria per a l’empresa
pública Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, expedient 2018-000049 el qual venç el dia
14 d’octubre de 2019.
II.- D’acord amb la clàusula tercera d’aquest contracte, el mateix pot ser prorrogat fins a un
màxim de 1 any.
Per l’exposat, ambdues parts, subscriuen les següents:
CLÀUSULES

Primera.- L’objecte del present contracte és prorrogar el contracte de data 15 d’octubre
de 2018, pel subministrament de papereria per a l’empresa pública Sistema
d’Emergències Mèdiques, SA, expedient 2018-000049.
Segona.- La durada de la present pròrroga serà d’un any, a comptar des del dia 15
d’octubre de 2019 i fins el 14 d’octubre de 2020.
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Tercera.- L’import màxim de la present pròrroga és de 12.709,07 (exclòs l’IVA) i que es
concreta en els preus unitaris que es detallen en el següent qüadre:

Aquest preu inclourà totes les despeses relatives als impostos (llevat de l’IVA), tributs,
taxes de qualsevol tipus que gravin les prestacions que es derivin d’aquest contracte.
Quarta.- Llei del contracte.- Respecte el que no estigui previst expressament en el
present document continuarà regint tot allò previst al contracte de 15 d’octubre de 2018.
Signat digitalment

Antonio Maria per Antonio Maria
Encinas Piñol - Encinas Piñol - DNI
DNI 46684104S 46684104S (SIG)
Data: 2019.09.25
(SIG)
15:11:43 +02'00'
Antoni Encinas i Piñol
Gerent
Sistema d’Emergències Mèdiques, SA

Sr.Fermín Estivill Monteagudo
Apoderat
Artes Gráficas Auxiliares del Libro, SL

Firmado por 46564058Y
FERMIN ESTIVILL (R:
B08923542) el día
12/09/2019 con un
certificado emitido por AC
Representación
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