GENERALITAT DE CATALUNYA

REUNITS
D'una part, la Sra. Mònica Lopera Arévalo, major d’edat, Responsable de l’Àrea Econòmica i
Financera, Gestió de Serveis Sanitaris, amb domicili, a efectes d’aquest contracte, Av. Alcalde Rovira
Roure, 44 – 25198 de Lleida.
D'altra part, el Sr. Victor de Juan Díez, major d’edat, apoderat de l’empresa General Electric
Healthcare España, S.A.U., amb domicili a efectes d’aquest contracte, a C/. Gobelas, nº 35-37,
28.023, Madrid.

ACTUEN: La primera en representació de Gestió de Serveis Sanitaris, d’acord amb la delegació
de funcions de les competències de l’article 6 de l’Acord GOV/184/2015, de 15 de desembre, pel
qual s'aproven els nous Estatuts de l'empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris, adoptada per
unanimitat pels membres del Consell d’Administració de l’empresa pública Gestió de Serveis
Sanitaris en sessió 23 de desembre de 2019, proveïda de la cèdula fiscal Q-7555308-A i el segon en
nom i representació de l'entitat GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U, proveïda de la
cèdula fiscal núm. A-28061737, en virtut de l’escriptura d’apoderament, amb número de protocol
107, de data 31 de gener de 2017, davant la Il·lustre Notaria de Madrid, Blanca Entrena Palomero.
ANTECEDENTS
Primer.‐ Es va iniciar la licitació de l'expedient número HCPL-SU-O-19-0314 Subministrament i
posada en servei d’un TAC de 16 talls per a l’Hospital Comarcal del Pallars de Tremp per resolució
del Director de Centres de GSS, de data 4 d’octubre de 2019.
Segon.‐ La licitació del l'expedient número HCPL-SU-O-19-0314 va ésser aprovada per resolució
del Director de Centres de GSS, de data 4 d’octubre de 2019.
Tercer.‐ La licitació de l'expedient número HCPL-SU-O-19-0314 va ésser adjudicada per resolució
del Director de Centres de GSS, de data 3 de gener de 2020.

CLÀUSULES DEL CONTRACTE
Primera.‐ L’empresa GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U es compromet a subministrar
i posar en servei un TAC de 16 talls per a l’Hospital Comarcal del Pallars de Tremp, amb estricta
subjecció al Plec de clàusules administratives particulars de data 1 d’octubre de 2018, al plec de
prescripcions tècniques que regeixen aquesta contractació, a l’oferta presentada i a aquest
contracte.
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Segona.‐ L’import d’adjudicació d’aquest contracte és de 198.520,00 euros sense IVA i 240.209,20
euros amb IVA, els quals seran abonats per Gestió de Serveis Sanitaris en la forma que preveu el Plec
de clàusules administratives particulars.
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Tercera.‐ Atenent a la naturalesa de l'objecte del contracte, no és procedent la revisió de preus.
Quarta.‐ Per tal de respondre a l’acompliment d’aquest contracte, s’ha constituït a favor de
l’administració una garantia definitiva de 9.926,00 € a la Caixa General de Dipòsits de la
Generalitat de Catalunya, segons s’acredita per l’exhibició del corresponent resguard en aquest
acte.
Cinquena.- La durada del present contracte serà fins la data d’entrega i recepció favorable del
subministrament. Si bé, continuaran vigents els drets i obligacions que es dimanen entre les parts
durant el període de garantia de l’equipament.
Sisena.‐ S’estableix un període de garantia de l’equipament objecte d’aquest contracte de 2 anys,
d’acord amb l’oferta presentada per a aquesta contractació, comptats a partir de la data d’entrega i
recepció favorable del subministrament.
Setena.- L’òrgan de contractació es reserva el dret d’efectuar totes aquelles comprovacions que
consideri convenients en la qualitat dels béns subministrats, i de fixar el procediment a seguir en la
inspecció del material en el moment de l’entrega, amb la possibilitat d’aixecar acta de recepció, si
procedeix.
Vuitena.- Els drets i obligacions derivats d’aquest contracte són els previstos en el plec de clàusules
administratives particulars de data 1 d’octubre de 2018 i en el plec de prescripcions tècniques que
regeixen la contractació, plecs als que el contractista presta la seva conformitat, i es sotmet, per a
tot allò que no hi estigui previst, als preceptes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), i la resta de normes
que siguin d’aplicació, incloent la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de
dades.
Novena.‐ En cas de demora en el compliment d’aquest contracte, imputable a una o a l’altra part,
seran d’aplicació les penalitats previstes en el plec de prescripcions tècniques i en el plec de
clàusules administratives particulars.
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Desena.- Correspon a l’òrgan de contractació les prerrogatives d’interpretació, modificació,
suspensió i resolució d’aquest contracte, en la forma i les condicions que preveu la Llei de
Contractes del Sector Públic.
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Perquè quedi constància d'aquests acords, es signa aquest contracte per ambdues parts.

Mònica Lopera Arévalo
Responsable Àrea Econòmica i Financera
Gestió de Serveis Sanitaris

Victor de Juan Díez
Apoderat
General Electric Healthcare España, S.A.U.
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