REUNITS
D’una banda, Candela Calle Rodriguez, proveïda amb DNI nº 35.025.438-A, Directora
General de l’INSTITUT CATALÀ D'ONCOLOGIA.
I d’altra, Ignacio Rivero San José, amb DNI núm. 36.972.047-F i Rosa Maria González
Novoa, amb DNI núm. 36.971.269-B, en nom i representació de la empresa ROCHE
DIAGNOSTICS, S.L.

ACTUEN
La primera, en nom i representació de l’empresa pública INSTITUT CATALÀ
D'ONCOLOGIA (en endavant, ICO), amb domicili a L’Hospitalet de Llobregat (08908),
Gran Via 199-203 i CIF Q-5856383-D, en qualitat de Directora General, de conformitat
amb els poders atorgats davant el Notari de Barcelona, Sr. Carlos Masià Martí, el dia 20
d’octubre de 2011, amb número de protocol 1.043.
Els segons, en nom i representació de ROCHE DIAGNOSTICS, S.L. (en endavant
l’adjudicatari), en qualitat d’apoderats, amb domicili social a amb domicili a Sant Cugat
del Vallés (08174 Barcelona), Av. De la Generalitat, 171-173, CIF B61503355, segons
acredita amb el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores, el qual es troba vigent.
Ambdues parts, es reconeixen mútuament capacitat suficient per a obligar-se i, celebrar
aquest contracte, per la qual cosa, de les seves i lliures espontànies voluntats,

MANIFESTEN
I. Que l’ICO és una empresa pública, adscrita al Servei Català de la Salut, mitjançant la
qual es dirigeixen i presten serveis de diagnòstic, tractament, prevenció, recerca i
formació altament especialitzats i avançats en Oncologia.
II. Que l’ICO va aprovar un Procediment Obert per a la contractació del subministrament
de testos de detecció genètica per l’anàlisi de mutacions mitjançant tecnologia de
seqüenciació massiva per a l’Institut Català d’Oncologia (CP-2021-02).
III. Que mitjançant l’acord d’adjudicació del Consell d’Administració, de data 28 de
setembre de 2021, s’ha adjudicat l’esmentada contractació a l’adjudicatari.
IV. A fi d’atendre els termes de l’adjudicació, fan efectiu el present contracte
administratiu de subministrament, subjecte als termes del de la Llei de Contractes del
Sector Públic i altres normatives complementàries i segons els següents,

1

Codi Validació: AGYM269TKMLXC7T56YL4TS25F | Verificació: https://ico.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 6

Candelaria Calle Rodriguez (1 de 1)
Directora General
Data Signatura: 02/11/2021
HASH: bcdb4d01582433bbf5bae66c1913cdae

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE TESTOS DE DETECCIÓ
GENÈTICA PER L’ANÀLISI DE MUTACIONS MITJANÇANT TECNOLOGIA
DE SEQÜENCIACIÓ MASSIVA PER A L’INSTITUT CATALÀ D’ONCOLOGIA
(CP-2021-02)

PACTES
Primer.- Objecte
L’objecte d’aquest contracte és el subministrament de testos de detecció genètica per
l’anàlisi de mutacions mitjançant tecnologia de seqüenciació massiva per a l’Institut
Català d’Oncologia.
Segon.- Tindrà la consideració de contingut mínim de necessari compliment per
ambdues parts, i es consideraran documents integrants del present Contracte, que
declaren conèixer-lo plenament d’acord amb l’ordre de preferència especialment aquí
transcrit, els següents documents:
a.- Plec de Clàusules Administratives Particulars Tipus.
b.- Plec de Prescripcions Tècniques.
c.- Proposta tècnica i econòmica presentada per l’adjudicatari.
d.- El contingut del present contracte.
Per a tot allò que no trobi previsió o empara en la documentació de referència, li serà
d’aplicació les prescripcions legals vigents i l’establert al present contracte.
No obstant l’anterior, el desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels
seus termes, dels documents contractuals que en formen part i també de les
instruccions o altres normes que resultin d’aplicació en l’execució del contracte, no
eximeix a l’adjudicatari de l’obligació de complir-les.
Tercer.- Drets i obligacions de les Parts
Les parts tindran els drets i obligacions que els corresponguin en virtut de les clàusules
del present document i dels documents que formen part integrant del contracte i que
son, el Plec de Prescripcions Tècniques, el Plec de Clàusules Administratives
Particulars i la oferta tècnica i econòmica de l’adjudicatari.

El termini de durada és de un (1) any a comptar a partir del 1 de novembre de 2021 i
fins els 31 d’octubre de 2022.
La vigència del contracte podrà ser objecte dues (2) pròrrogues anuals, potestatives per
l’ICO i obligatòries per al contractista.
Cinquè.- Aspectes econòmics
Les condicions econòmiques del present contracte són les que obren en la proposta
presentada, en el seu moment, per l’adjudicatari, i en els termes adjudicats per l’ICO. El
preu total estimat màxim per del contracte és de CENT MIL DOS-CENTS NORANTATRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS IVA INCLÒS (82.886,99 € + 21 %IVA
17.406,27 €), que correspon a un import unitari de 55,26 € Iva exclòs
No procedeix la revisió de preus ni l’aplicació del IPC durant tota la vigència del
contracte, ni en el en cas que ambdues parts acordessin prorrogar el contracte.
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Quart.- Durada del contracte

Per tal de respondre de l’acompliment d’aquest contracte, s’ha constituït a favor de
l’Institut Català d’Oncologia una garantia definitiva per un import de QUATRE MIL CENT
QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS (4.144,35.-€), segons
ha quedat degudament acreditat mitjançant el corresponent resguard de pagament.
Sisè.- Facturació
El pagament de les factures objecte d’aquest contracte es realitzaran a través de
factures emeses per l’entitat atenent les comandes realitzades. L’adjudicatari facturarà,
si s’escau, mensualment, factures que hauran de ser validades i autoritzades
prèviament per l’ICO.
Les factures que emeti l’adjudicatari hauran de fer constar la següent referència:
CP-2021-02.
La Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya preveu el foment de la factura electrònica en l’àmbit de la Generalitat de
Catalunya, i la Llei Estatal 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, regula
l'obligació de presentació de factura electrònica a les Administracions Públiques a partir
del 15 de gener de 2015. Per tant, l’adjudicatari ha de lliurar les seves factures al servei
e.FACT del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC), en la seva condició
de Punt General d’Entrada de Factures Electròniques del sector públic de Catalunya
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=7.
Els codis DIR de la nostra entitat són els següents:
CIF

DIR3

OFICINA
DIR3
COMPTABLE

ÒRGAN
GESTOR

Institut
Institut
Institut Català
Català
Q5856383D A09006196
A09006196 Català
d'Oncologia
d'Oncologia
d'Oncologia

DIR3

UNITAT
TRAMITADORA

A09006196

Institut
Català
d'Oncologia

A més dels requisits legalment establerts, les factures, han de contenir l’indicador de
servei o aprovisionament que permeti la correcta tramitació de la factura:
·

Número d’expedient de contractació si s’escau (FileReference)

·

Número de comanda (ReceiverTransactionReference)

·

Número d’albarà (DeliveryNote)

Podeu trobar la informació relativa a la factura electrònica en l’àmbit de la Generalitat de
Catalunya i el seu sector públic en l’espai web de comunicació amb proveïdors
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/economia_del_sector_public/
tresoreria_i_pagaments/

Setè.- Penalitzacions
3

Codi Validació: AGYM269TKMLXC7T56YL4TS25F | Verificació: https://ico.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 6

ENTITAT

El Contractista està obligat a complir amb el termini total d’execució del contracte i els
terminis parcials fixats, si s’escau, en el Programa de treball. Aquests terminis,
s’entendran integrants del contracte als efectes de la seva exigibilitat.
Si el Contractista incorregués en demora respecte al compliment dels terminis totals o
parcials, per causes imputables a ella, l’ICO podrà optar, indistintament, per la resolució
del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició de les penalitats, en la forma
i condicions establertes a l’article 192 i següents de la LCSP.
En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o incompliment de
compromisos i de condicions especials d’execució (en virtut de les quals el Contractista
es compromet a dedicar o adscriure determinats mitjans personals o materials o bé
quan aquestes condicions siguin de caràcter mediambiental o social de conformitat amb
el que diu l’article 202 de la LCSP) es podrà acordar la imposició de penalitats
corresponents en els termes i condicions de l’article 192 de la LCSP.
La imposició de les penalitats es faran efectives mitjançant la deducció de les quantitats
que en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a el Contractista o sobre
la garantia que s’hagués constituït.
L’import de la penalitat no exclou la indemnització per danys i perjudicis a què pugui
tenir dret l’ICO originats per l’incompliment de el Contractista.
Vuitè.- Responsabilitat de l’adjudicatari
L’adjudicatari garanteix al ICO que el servei no infringeix cap norma legal que sigui
aplicable al present contracte i no vulnera cap dret de tercers.
En tot cas, es compromet a fer tot el que sigui necessari per tal que l’ICO es mantingui
completament indemne en qualsevol cas de reclamacions relacionades amb la infracció
de drets concurrents.

Tota la informació relativa a les dades personals dels qui intervinguin en el
desplegament d’aquest contracte és reservada i confidencial i, per tant, les parts s’han
d’abstenir d’utilitzar-la al marge del que sigui estrictament necessari a fi del compliment
d’aquest contracte, de conservar-la amb finalitats diferents i, en tot cas, de cedir-la a
tercers sense autorització expressa i per escrit de la font.
Nogensmenys, tota la informació de les entitats contractants a la que respectivament
accedeixin en el compliment d’aquest contracte i que no sigui de domini públic s’entén
també reservada i confidencial; només es pot utilitzar en relació amb les prestacions que
s’hi contemplen i en cap cas es pot conservar o divulgar sense l’autorització escrita de
l’entitat que en sigui titular.
En cap cas es podrà interpretar que aquest contracte confereix a les parts qualsevol
dret respecte de la informació a què accedeixi que no hagi estat contemplat
expressament.
Les parts s’obliguen a informar els seus professionals respectius dels deures establerts
en aquest pacte i comprometre’ls en el seu compliment.
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Novè.- Confidencialitat

Als efectes oportuns, es fa constar expressament que la vigència de la totalitat dels
deures i obligacions establerts o relacionats amb la confidencialitat establerta en aquest
pacte no està subjecte al manteniment del contracte sinó que s’estén més enllà de la
seva resolució, fins al màxim que les lleis estableixin en cada moment.
Desè.- Protecció de dades
En virtut del que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de de protecció
de dades personals i garantia de drets digitals, l’ICO permetrà a l’adjudicatari que pugui
accedir a les dades de caràcter personal titularitat del ICO, amb la finalitat que pugui
realitzar el subministrament.
L’adjudicatari s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica de
protecció de dades de caràcter personal i el Reial decret 1720/2007, de 21 de
desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i qualsevol
norma que els pugui desenvolupar i/o substituir, en relació amb les dades personals a
les quals tingui accés durant la vigència del contracte.
Onzè.- Declaració de responsabilitat.
El Contractista declara, sota la seva responsabilitat, no trobar-se incurs en cap de les
prohibicions per a contractar amb l’Administració que s’estableixen a l’article 71 de la
LCSP
La documentació relativa a relació de treballadors/es i alta en l'empresa a justificar
diàriament a criteri d' Inspecció de Treball. La resta de documentació s'ha d'acreditar
que existeix i en cas d'actualització de documentació, remissió d'aquesta a l'empresa.
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de
persones amb discapacitat, fiscal i mediambientals.
Tretzè.- Competències.

Catorzè.- Causes de resolució.
Aquest contracte pot ser resolt per les causes generals establerts a les lleis i,
significativament, per les següents:
a. Incompliment de qualsevol dels pactes establerts en el present contracte.
b. Per dissolució o extinció de qualsevol de les parts.
c. Impossibilitat sobrevinguda de compliment.
d. Per cessió a un tercer dels drets i obligacions dimanants del present contracte
per part de l’adjudicatari sense el consentiment per escrit de l’ICO.
e. Per causes d’interès públic.
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Corresponen a l’ ICO les prerrogatives de interpretació, modificació i suspensió d’aquest
contracte, segons les condicions establertes a la legislació de Contractes del Sector
Públic.

Quinzè.- El present contracte es troba sotmès a la condició suspensiva d’existència de
crèdit adequat i suficient.
Setzè- Jurisdicció competent
La resolució de conflictes relacionats amb aquest contracte, que és de naturalesa
administrativa, es sotmetrà a la jurisdicció contenciosa administrativa.
Dissetè.- Tabaquisme
El contractista es compromet a complir i fer complir als seus treballadors, en cas que
desenvolupin les funcions assignades per contracte, al recinte hospitalari de la Entitat, la
Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i
reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes
del tabac, modificada parcialment per les lleis 42/2010 i 3/2014, prohibeix fumar en tots
els espais públics tancats i l’ús de cigarretes electròniques en dependències de les
administracions públiques, centres sanitaris i educatius, parcs infantils i vehicles de
transport públic, que prohibeix fumar en tots els centres sanitaris, incloent-hi els espais a
l’aire lliure o coberts dins dels seus recintes.
I per tal que consti, signen electrònicament el present contracte
expressades.

Candela Calle Rodriguez
Direcció General
Institut Català d’Oncologia
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L’Hospitalet de Llobregat,

a la ciutat i data

