Contracte entre SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA, S.A. i
el CONSORCI DE SERVEIS UNIVERSITARIS DE CATALUNYA pel
subministrament de 3 nodes P36E OceanStor 9000 V5 i el servei
de manteniment per un període de 24 mesos

Barcelona, 26 de juliol de 2021

Reunits
D’una part, el Sr. Miquel Puig i Raposo, com a director general del Consorci de Serveis
Universitaris de Catalunya (CSUC, en endavant), amb NIF Q-5856253-I i domicili al Carrer
Gran Capità, 2 (Edifici Nexus), de Barcelona.
I d’altra part,
La Sra. Maria Teresa Taubmann Urquijo, en la seva qualitat d’apoderada de la companyia
SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA SA. (SATEC, en endavant), amb NIF A33117995 amb domicili a Avenida de Europa, 34-A, 28023, Madrid.

Intervenen
El director general del CSUC, d’acord amb les funcions atribuïdes per l’article 17 dels seus
Estatuts, com a òrgan facultat per a la formalització del present contracte.
La Sra. Maria Teresa Taubmann Urquijo, actuant com apoderada de la mercantil companyia
SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA SA. actua segons escriptura pública de
poder autoritzada pel Notari de l’Il·lustre Col·legi de Madrid el Sr. José Carlos Sánchez
González, el dia 20 de desembre de 2002, amb número 2271 del seu protocol.
Els compareixents asseguren sota la seva responsabilitat que l’esmentat nomenament així com
les correlatives facultats no es troben limitades i que es troben íntegrament subsistents i, són
suficients per a l’atorgament del present contracte.
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Ambdós atorgants tot reconeixent-se mútuament capacitat per al present contracte fan constar
els següents,

Antecedents
I. Que en data 19 de juliol de 2021, el director de Serveis TIC del CSUC proposà el
subministrament de 3 nodes P36E OceanStor 9000 V5 configurats, cadascun d’ells, amb els
components que consten al plec de prescripcions tècniques i el seu servei de manteniment per
un període de 24 mesos,
II. Que el director general del CSUC va acordar l’inici d’expedient de contractació i la redacció
dels plecs administratius i tècnics. Un cop elaborats els plecs reguladors de la contractació, els
aprovà i instà l’inici del procés d’adjudicació.
III. Que consta que en data 20 de juliol de 2021, es convidà a SISTEMAS AVANZADOS DE
TECNOLOGÍA, S.A. a la licitació.
IV. Que consta que SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA, S.A. ha remès oferta
en temps i forma.
V. Que consta que el contractista ha acreditat davant el CSUC la seva solvència tècnica,
professional, econòmica i financera, la seva capacitat per contractar i obligar-se i, en especial,
per l’atorgament d’aquest contracte; , així com tots els requeriments fixats als Plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
VI. Que en data 26 de juliol de 2021, i portats a terme el tràmits pertinents, l’òrgan de
contractació del CSUC resol adjudicar a SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA,
S.A. el subministrament de 3 nodes P36E OceanStor 9000 V5 configurats, cadascun d’ells,
amb els components que consten al plec de prescripcions tècniques i el servei de manteniment
per un període de 24 mesos per un preu de CENT DISSET MIL SIS-CENTS DIVUIT
EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS (117.618,82 €), IVA exclòs.
VII. Que l’adjudicació s’ha dut a terme amb subjecció als plecs de clàusules administratives
particulars, plec de prescripcions tècniques i la oferta econòmica presentada per l’empresa
SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA, S.A.
VIII. Que els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques i la oferta
econòmica, són documents integradors de l’expedient administratiu i, el contractista ha quedat
totalment sotmès al seu intrínsec compliment des del moment de la presentació de la seva
oferta, es determina que en aquest document contractual no es necessari annexar com a
documents adjunts els mateixos.
IX. Que les parts es reconeixen capacitat suficient per subscriure el present contracte.
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I sobre la base dels antecedents esmentats, les parts procedeixen a aquest atorgament amb
subjecció a les següents:

Estipulacions
PRIMERA. OBJECTE CONTRACTUAL
És objecte del present acte el subministrament de 3 nodes P36E OceanStor 9000 V5
configurats, cadascun d’ells, amb els components que consten al plec de prescripcions
tècniques i el servei del seu manteniment per un període de 24 mesos per el preu que es dirà.
Aquest contracte el subscriuen el CSUC i l’empresa SISTEMAS AVANZADOS DE
TECNOLOGÍA, S.A., de conformitat amb la Llei de Contractes del Sector Públic, els Plecs
de clàusules administratives i prescripcions tècniques que han regit la licitació i a l’oferta
econòmica presentada pel contractista, el contingut dels quals el contractista declara que
coneix, accepta i s’obliga a complir íntegrament.

SEGONA. VIGÈNCIA DEL CONTRACTE
La durada màxima del contracte en la seva totalitat és de vint-i-cinc (25) mesos, que es
desglossarà com s’indica:
1. El termini del subministrament, la instal·lació i la configuració del hardware es
realitzarà en el termini màxim de trenta (30) dies naturals a comptar des de la data de
formalització del contracte.
2. El termini del servei de manteniment dels equips serà de vint-i-quatre (24) mesos a
comptar des de la conformitat del responsable del contracte amb el subministrament,
instal·lació i configuració. Abans de la conformitat, manifestada per escrit, el
responsable del contracte haurà de verificar que s’han acomplert amb els requeriments
peticionats en el plec de prescripcions tècniques.
El termini d’inici de l’execució no podrà excedir d’un (1) mes des de de la formalització del
contracte.

TERCERA. PREU DE L’ OBJECTE DEL CONTRACTE
El preu de l’objecte del contracte és de CENT DISSET MIL SIS-CENTS DIVUIT EUROS
AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS (117.618,82 €), IVA exclòs.
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El preu del contracte es liquidarà com s’indica
-

Subministrament del maquinari-programari i instal·lació serà abonat un cop instal·lat a
satisfacció del CSUC, requerint-se d’un acte formal i positiu de recepció o conformitat
dins del mes següent a la realització de l’objecte del contracte.

-

Servei de manteniment es facturarà a trimestres vençuts.

L’abonament del preu del contracte es farà efectiu, prèvia presentació de les factures a la
Bústia de lliurament de factures electròniques a través de la seu electrònica de l’ens
efact.eacat.cat (pestanya Enviament de factures).
El pagament es realitzarà per transferència bancària en el compte designat per l’adjudicatari,
prèvia conformitat del servei i dins del termini previst a la normativa d’aplicació des de la data
de presentació de la corresponent factura pel contractista.

QUARTA. ASPECTES RELATIUS A L’EXECUCIÓ, MODIFICACIÓ I
RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, i es realitzarà d’acord
amb les prescripcions establertes als Plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques.
El contractista tindrà en compte les indicacions i directrius que li pugui comunicar el CSUC
d’acord amb les prerrogatives previstes en els plecs que regeixen la contractació, així com les
que li pugui formular el responsable del contracte en l’execució d’aquest, d’acord amb les
atribucions previstes en els plecs i les que pugui fixar en qualsevol moment pel CSUC d’acord
amb la preservació de l’imperatiu legal de tots els ens i organismes públics de servir amb
objectivitat els interessos generals.
D’acord amb els plecs, correspon al CSUC la interpretació i resolució amb caràcter executiu,
de les eventuals dubtes que puguin sorgir arran de l’execució del contracte i del desplegament
dels seus normals efectes.
El contractista serà responsable del compliment de les obligacions que, en cada cas, li
correspongui d’acord amb la normativa vigent en cada moment, durant tota la vigència del
contracte.
El règim de les penalitats aplicable serà el previst als Plecs de clàusules administratives
particulars.
El contractista no podrà fer ús publicitari d’aquest contracte, sense la prèvia aprovació del
CSUC.
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El contractista reconeix expressament l’obligatorietat de complir la legislació fiscal, laboral,
mercantil, estatal i autonòmica, així com el dret de la Unió Europea, en tots els seus aspectes,
inclosos els de previsió o seguretat social i els de seguretat i higiene en el treball.
Les possibles modificacions del contracte es realitzarà de conformitat amb allò previst a la
Lletra R del Quadre de Característiques del Plec de clàusules administratives particulars.
Aquest contracte es podrà resoldre en els termes previstos als Plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques.

CINQUENA. RÈGIM JURÍDIC D’APLICACIÓ AL CONTRACTE
El CSUC i SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA, S.A. s’obliguen mútuament al
compliment de les corresponents prestacions d’acord amb les previsions del plec de clàusules
administratives i del plec prescripcions tècniques, els quals formen part íntegra d’aquest
contracte i, de l’expedient administratiu, juntament amb la normativa que sigui d’aplicació.
En tot allò no previst expressament als plecs adjunts, seran d’aplicació els preceptes de la
normativa de contractació pública d’aplicació, i la resta de la normativa general i sectorial
aplicable a la contractació administrativa del sector públic.

SISENA. CONFIDENCIALITAT DE DADES
L’adjudicatari s’obliga a complir íntegrament la normativa reguladora de Protecció de Dades,
respectant i, mantenint en tot cas, el deure de confidencialitat de tota aquella informació i
documentació a la que la mateixa tingui accés durant l’execució del contracte (durant un
termini de 5 anys o superior).
I perquè consti als efectes oportuns, els atorgants signen aquest document electrònicament.

Miquel Puig i Raposo
Director general del CSUC

Maria Teresa Taubmann Urquijo
SISTEMAS AVANZADOS DE
TECNOLOGÍA, S.A.
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