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REUNITS

D'una part, la directora gerent del Consorci Administració Oberta de Catalunya,
senyora MARGARITA BONMATÍ PÉREZ, en virtut de les atribucions conferides
per acord de delegació de competències de la Comissió Executiva de data 17 de
juny de 2020 (publicada al DOGC núm. 8170 de data 6 de juliol de 2020).
D'altra part, el senyor ENRIQUE EGEA HERRERO, actuant en nom i en
representació de l’empresa DELOITTE ADVISORY, S.L. amb NIF: B86466448,
amb domicili a Madrid, carrer Pablo Ruiz Picasso, 1, segons resulta de l'escriptura
d’atorgament de poders realitzada davant el Notari de Il·lustre Col·legi de Madrid,
senyor Manuel González-Meneses García-Valdecasas, en data 23 de juliol de
2018, sota el núm. 2.115 del seu protocol.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per a
formalitzar el present contracte.
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
Primer.- En data 31 de juliol de 2020 es va aprovar l'expedient per a la
contractació “Servei d'Identificació remota” per un import total de TRESCENTS SEIXANTA-TRES MIL EUROS, (363.000,00€), desglossat de la següent
manera:
Import contracte: 300.000,00€
IVA ( 21 % ) : 63.000,00€
Segon.- La contractació de la despesa ha estat efectuada amb càrrec a l’aplicació
pressupostària D/228000200/532C/0000 del pressupost vigent del Consorci, i la
fiscalització per l’òrgan de Control intern en data 21 de juliol de 2020.

Tercer.- L’adjudicació del contracte va ser acordada per resolució de la directora
gerent del Consorci AOC, de data 14 de desembre de 2020.

CLÀUSULES
PRIMERA.- L’empresa DELOITTE ADVISORY, S.L. amb NIF: B86466448, es
compromet a realitzar l’objecte del contracte “Servei d'Identificació remota”,
amb estricta subjecció al plec de clàusules administratives particulars, al plec de
prescripcions tècniques que regeixen per a aquesta contractació i a la seva oferta.
SEGONA.- El preu total del contracte és de TRES-CENTS SEIXANTA-TRES MIL
EUROS, (363.000,00€), que es correspon amb
300.000,00 € sense IVA i
63.000,00 € d’IVA, amb els següents imports per tram de volum de transaccions:

El pagament es realitzarà mitjançant pagaments mensuals i el seu tràmit s’iniciarà
contra la presentació de la corresponent factura per part de l’adjudicatari, i prèvia
certificació del subdirector de la Subdirecció d'Estratègia i Innovació del Consorci
AOC.

TERCERA.- El termini d’execució del present contracte serà de 12 mesos.
Aquest contracte admet la possibilitat de 4 pròrrogues anuals.
QUARTA.- Per a respondre del compliment d'aquest contracte, ha estat
constituïda a favor del Consorci Administració Oberta de Catalunya una garantia

definitiva per import total de QUINZE MIL EUROS (15.000,00 €) mitjançant dipòsit
número 205907 a la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya.
CINQUENA.- El termini de garantia del contracte s’estableix en 6 mesos a comptar
des de la finalització del termini d’execució del contracte, mitjançant la corresponent
acta de recepció del servei.
SISENA.- L'adjudicatari resta obligat al compliment del termini d’execució fixat a
la clàusula tercera. Si durant aquest termini l'adjudicatari hagués incorregut en
demora per causes que li son imputables, l'Administració podrà imposar les
penalitats establertes a l'article 192 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.
L'import de la penalitat no exclou la indemnització per danys i perjudicis a que
pugui tenir dret l'Administració, originat per la demora de l'adjudicatari.
Si el retard fos produït per motius no imputables a l'adjudicatari, s'estarà al que
disposa l'article 193 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.
En qualsevol cas, la constitució en demora de l'adjudicatari no requerirà
interpel·lació o intimació prèvia per part de l'Administració.
SETENA.- En el present contracte no s’aplicarà cap fórmula de revisió dels preus,
a l’empara del que disposa l’article 103 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.
VUITENA.- El senyor ENRIQUE EGEA HERRERO, actuant en nom i en
representació de l’empresa DELOITTE ADVISORY, S.L. amb NIF: B86466448,
presta la seva conformitat al plec de clàusules administratives particulars i al plec

de prescripcions tècniques que regeixen per a aquesta contractació, signant-ne
un exemplar que s'uneixen com a annexos núm. 1 i 2.
Així mateix es sotmeten totes aquelles qüestions litigioses que sorgeixin sobre la
interpretació, modificació, resolució i efectes del contracte a la jurisdicció
contenciós administrativa.
I perquè així consti, es signa electrònicament aquest contracte per ambdues parts,
i s’entendrà per formalitzat en la data de la darrera signatura.

La directora gerent del Consorci AOC,

Margarita Bonmatí Pérez

El contractista,

