Expedient: CD FHPAL CSC F 6/16
Palamós, 1 d’agost de 2018
REUNITS
D'una part, el/la Sr/a. Jordi Calsina i Soler en nom i representació de FUNDACIÓ HOSPITAL
PALAMÓS, en la seva qualitat de Director-Gerent , òrgan competent per a la contractació pública,
d’acord amb el que disposen els estatuts de l’entitat
D'altra part, el/la Sr/a. ALICIA NÚNEZ JARAMILLO major d'edat, proveït de DNI núm. 2 892 981-H,
en nom i representació de LABORATORIO ViiV HEALTHACARE, S.L. amb domicili TRES
CANTOS - MADRID (28760), carrer C/ SEVERO OCHOA, Nº 2, proveïda de NIF núm. B 80207442
segons acredita mitjançant escriptura pública d'Apoderament atorgada per la citada empresa al seu
favor en data de 11-OCTUBRE-2010 davant el notari de MADRID, Sr. RICARDO ISAÍAS PÉREZ
BALLARÍN amb núm. de protocol 1.670.

A N T E C E D E N T S

I. FUNDACIÓ HOSPITAL PALAMÓS mitjançant acord es va adherir al sistema centralitzat de
contractació del CONSORCI DE SALUT I D’ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, el qual en data 19
de maig de 2017 va acordar mitjançant procediment obert l’adopció de l’Acord marc del
subministrament de medicaments I (exclusius), figurant com a entitat adherida al Plec de
Clàusules Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques.
II. L’Òrgan de Contractació de la FUNDACIÓ HOSPITAL PALAMÓS va resoldre en data 30 de juliol de
2018 adjudicar el contracte, en relació als productes que consten a l’annex 1, a l'empresa
LABORATORIO ViiV HEALTHACARE, S.L. que figura entre les adjudicatàries de l’Acord Marc del
subministrament esmentat. La despesa pressupostada per la present contractació va ser objecte de
comprovació i fiscalització per part de la responsable del Departament Econòmic de La Fundació.
L’adjudicació del contracte s’ha realitzat mitjançant contracte derivat de l’Acord Marc, a l’empara de l’art.
198 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova la Llei de Contractes
del Sector Públic,
III. L'empresa adjudicatària sotasignat ha formalitzat contracte amb el CONSORCI DE SALUT I
D’ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA com adjudicatària de l’Acord Marc dels subministraments a que
es refereix el present expedient.
IV. En virtut del que s'ha exposat, convenen en l'atorgament del present contracte de subministrament
amb subjecció a les següents

CLÀUSULES

PRIMERA.- OBJECTE:

L'empresa adjudicatària LABORATORIO ViiV HEALTHACARE, S.L. es compromet a subministrar els
productes que s’especifiquen a l’annex 1 del present contracte, de conformitat amb les unitats/quanties
que es detallin a les comandes que es realitzin, amb les mateixes característiques tècniques i preus
unitaris oferts per la mateixa que s’especifiquen al referit annex i en les mateixes condicions d'execució
que les establertes al Plec de Clàusules Administratives Particulars, al Plec de Prescripcions Tècniques,
al Quadre de Característiques Específiques i la seva proposta d'execució, si aquesta suposa una millora
respecte del que s'especifica als esmentats Plecs.
SEGONA.- CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT
L'empresa adjudicatària LABORATORIO ViiV HEALTHACARE, S.L. es compromet a subministrar a
l'entitat contractant en el termini màxim que consta als plecs i als seus annexes els béns que li siguin
requerits per aquesta, sense que hi hagi un volum de comanda mínim obligatori, ni tampoc màxim, tret
que s’hagi especificat de forma expressa als plecs, de manera que les quantitats a subministrar per
LABORATORIO ViiV HEALTHACARE, S.L. estaran condicionades a les necessitats reals de l'entitat
contractant.
TERCERA.- DEL DEURE D’INFORMACIÓ:
La Contractista haurà de facilitar a La Fundació tota aquella informació relativa als serveis prestats
que aquesta consideri rellevant tant pel control de l’activitat objecte d’aquest contracte com per a
l’avaluació i programació dels seus objectius econòmics i de planificació.
QUARTA.- DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I MESURES MEDIAMBIENTALS
Ambdues parts manifesten que compleixen amb les obligacions i prescripcions establertes a la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, al Reglament núm. 39/97 que la
desenvolupa, i molt especialment al R.D. núm. 171/2004 de 30 de gener pel que es desenvolupa
l’article 24 de la Llei en matèria de coordinació d’activitats empresarials, així com a d’altres
normatives aplicables, i per tant que compleixen amb la normativa vigent en matèria de protecció de
la seguretat i la salut dels seus treballadors/es.
CINQUENA.-

CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest contracte, el
personal de la Contractista no pot accedir a les dades de caràcter personal que figuren als arxius,
documents i sistemes informàtics de la Fundació.
No obstant el que estableix la clàusula anterior, quan el personal de la Contractista accedeixi a les
dades personals incidentalment, estarà obligat a guardar secret fins i tot després de la finalització de
la relació contractual, sense que en cap cas pugui utilitzar les dades ni revelar-les a tercers.
El Contractista estarà obligat a respectar el caràcter confidencial de tota aquella informació a la que
tingui accés per a l’execució del contracte que així s’indiqui en el mateix o que així l’indiqui La
Fundació o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal.
Així mateix el Contractista declara conèixer i s’obliga al compliment d’allò previst a la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en el que es regula el
dret d’informació de la recollida de les dades de caràcter personal, i en el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat mitjançant Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

SISENA.- VIGÈNCIA
El termini de vigència del present contracte és de/d’ 1 any/s a comptar des de la data de formalització
del mateix, el qual podrà ser prorrogat de forma expressa, si s’escau, segons el previst al quadre de
característiques específiques.

SETENA.- REVISIÓ DE PREUS
Atesa la naturalesa de l’Acord Marc del que deriva el present contracte, els preus del mateix no seran
objecte de revisió durant tota la vigència del contracte, si bé les empreses adjudicatàries podran
proposar millores de preu i/o aquests es veuran afectats a la baixa per l’establiment de nous preus o
descomptes en virtut de normativa estat i/o autonòmica aplicable quina entrada en vigor tingui lloc
durant la vigència del contracte.
VUITENA.- GARANTIA
El termini de garantia dels béns que siguin subministrats és d’/de 1 any/s a partir de la recepció de
conformitat per part de l’entitat contractant.

NOVENA.- PENALITZACIONS
L’incompliment del present contracte per part del contractista serà penalitzat d’acord amb allò previst al
Plec de Clàusules Administratives Particulars.

DESENA.- RÈGIM JURÍDIC
El Plec de Clàusules administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques tenen caràcter
contractual i el representant de l'empresa sotasignat ja ha signat un exemplar dels mateixos en el
contracte de l’Acord Marc formalitzat amb el Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya.

ONZENA.- JURISDICCIÓ
Per a la resolució de qualsevol qüestió litigiosa relativa al present contracte, les parts, amb renúncia al
seu propi fur, se sotmeten a la jurisdicció Civil.
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Sr. Jordi Calsina i Soler
Director-Gerent de
FUNDACIÓ HOSPITAL PALAMÓS

02892981H
ALICIA NUÑEZ
(R: B80207442)

Sr. ALICIA NÚNEZ JARAMILLO
Apoderat de
LABORATORIO ViiV HEALTHACARE,
S.L.
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ANNEX 1

Puntuació
unidosis

LABORATORIO VIIV HEALTHCARE ,SL

CONSUM
Preu x Consum
FHPAL

14000 271.950,0000
Total

329.700,90 €

