Barcelona, a 17 de març de 2021
REUNITS
D'una part, el Sr. Nacho Dualde López, Gerent de l’ESCOLA SUPERIOR DE COMERÇ
INTERNACIONAL, (ESCI-UPF), amb seu al passeig Pujades,1, de Barcelona, en nom i
representació d’aquesta, en virtut de les competències que li atorga l’art.15 dels
Estatuts de l’Escola Superior de Comerç Internacional, aprovats per Decret 320/1993,
de 28 de desembre, i modificats per ACORD GOV/95/2020, de 14 de juliol (text
íntegre publicat al DOGC núm. 8178 de 16 de juliol de 2020).
I de l’altra, el Sr. Miguel Navarro Hernansaez, actuant en nom i representació de
Seiquer Auditores y Consultores, SLP, amb CIF B73153314, domiciliada al carrer
Doctor Jose Ruiperez, 2, 1ºA, de Murcia (30007) d’acord amb el certificat del
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic. Manifesta
expressament que el càrrec que ostenta segons l’esmentat certificat i les facultats
de representació que se’n deriven, són vigents en aquesta data.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat respectivament per formalitzar
el present contracte.
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
Primer. Mitjançant resolució de 12 de febrer de 2021, es va aprovar l’expedient
pel “Servei d’auditoria externa per al control de primer nivell en el marc del projecte
europeu Interreg Sudoe - Greentour –SOE4/P5/E1089, per a l’Escola Superior de
Comerç Internacional (ESCI-UPF), en el període 2021-2023” (Expedient E-01-012021).
Segon. Per resolució de 1 5 de març de 2021 es va adjudicar el contracte per
procediment obert de tramitació s i m p l i f i c a d a
a l’empresa S e i q u e r
A u d i t o r e s y C o n s u l t o r e s , S L P . D’acord amb l’exposat, ambdues parts
formalitzen el contracte corresponent de conformitat amb les següents.
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
Primera. Seiquer Auditores y Consultores, SLP, com adjudicatària del contracte, es
compromet a dur a terme el servei subjectant-se estrictament al plec de clàusules
administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques que regeixen aquest
contracte, documents contractuals que accepta plenament, amb la signatura
mitjançant certificat digital d’aquest document.
Segona. L’import d’aquest contracte és el següent:
Import sense IVA

IVA

2.400,00 €

504,00

Import amb IVA
2.904,00 €
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Tercera. El contractista haurà de presentar les factures d’acord amb allò establert a
l’apartat S del Quadre de Característiques del plec de clàusules administratives
particulars (QC).
La despesa derivada d’aquesta contractació està finançada amb fons de la Unió
Europea, en el programa europeu Interreg Sudoe - Greentour –SOE4/P5/E1089, en
el període 2021-2023”, amb la següent distribució per anualitats:
Períodes Auditories
2021
2022
2023 (fins febrer)

Import (IVA exclòs)
800 €
800 €
800 €

Quarta. El termini de durada del contracte és des de la data de signatura del
mateix i fins el 28 de febrer 2023.
Cinquena. La garantia definitiva s’instrumentalitza mitjançant retenció de part del
preu del contracte, sobre la primera o primeres factures que s’emetin, per un import
de 120 euros.
Sisena. Es podrà subcontractar la realització parcial de la prestació objecte del
present contracte, excepte en les prestacions principals del contracte, en concret, en
l’elaboració, implementació i seguiment de l’auditoria de qualitat del projecte,
d’acord amb l’apartat P del QC i l’establert a la clàusula 34 del PCAP.
Setena. El termini de garantia serà de 3 mesos des de la recepció formal final del
contracte.
Vuitena. S’estableix el règim penalitats d’acord amb l’apartat R del plec de clàusules
administratives particulars.
Novena. E l contractista resta obligat al compliment de les obligacions
contractuals essencials i el compliment de les clàusules i normativa en
matèria de protecció de dades de caràcter personal i de confidencialitat i la
resta de condicions d’execució determinades als plecs. L’incompliment
d’alguna d’aquestes obligacions o condicions comportarà l’aplicació del règim
de penalitats previst a l’apartat R del QC del Plec de clàusules
administratives particulars.
Desena. El contracte té caràcter administratiu i es regeix pel Plec de clàusules
administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques. Així mateix, les parts
queden sotmeses expressament a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic (LCSP); el Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei de contractes de les administracions públiques la
normativa nacional i de la Unió Europea vigent en matèria de protecció de dades
personals i supletòriament, les restants normes de dret administratiu i, en el seu
defecte, per les normes de dret privat.
Onzena. Correspondrà a l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu la resolució
de les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts derivades de l’adjudicació i
l’execució del contracte. A aquest efectes, seran competents els Jutjats
Contenciosos Administratius de Barcelona, renunciant les parts a qualsevol altre fur
que el pogués correspondre.
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Dotzena. L’empresa contractista té l’obligació de complir, durant tot el període
d’execució del contracte, les normes i condicions que fixa el conveni col·lectiu
aplicable.
Tretzena. La part adjudicatària declara sota responsabilitat seva que no es troba
sotmesa a cap de les prohibicions que, per contractar amb les administracions
públiques, estableix l’article 71 de la LCSP.
I en prova de conformitat, es signa aquest contracte per duplicat i a un sol efecte,
en el lloc i data indicats a l’encapçalament.
Per l’Escola Superior de Comerç
Internacional

Nacho Dualde López

Per l’adjudicatària

Miguel Navarro Hernansaez
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