CONTRACTE

A la ciutat de Barcelona, a 20 de gener de 2020

REUNITS:
D'una banda, n’Olga PANÉ MENA, major d'edat, amb DNI núm. XXX.
D'altra banda, en Gustavo CASPUEÑAS BELLO, major d'edat, amb DNI núm. XXX.

ACTUEN:
N’Olga PANÉ MENA, com a consellera delegada d’IMATGE MÈDICA INTERCENTRES, S.L., amb domicili
social a Barcelona, a l'Hospital del Mar, Passeig Marítim 25-29, 10a. planta, amb NIF: B-65294993, actuant com
a representant persona física del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona que és administrador únic de la
societat, segons poders atorgats davant notari senyor Jaime Ruiz Cabrero en data 30/03/2012.
En Gustavo CASPUEÑAS BELLO, obrant en nom i representació de l'empresa FUJIFILM Europe GmbH, Suc.
en España, segons poders atorgats davant notari senyor Javier García Ruíz en data 25/03/2011, amb NIF: W0047861J i amb domicili a carrer Aragó núm. 180, 08011 Barcelona en endavant designat com el contractista.
Les parts compareixents, es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal necessària per contractar i
obligar-se, i,

EXPOSEN:
I.

Que amb les formalitats legals establertes per la legislació vigent en matèria de contractació
administrativa continguda en 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), Imatge Mèdica Intercentres, S.L., va
procedir a licitar mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, la contractació del servei
de manteniment preventiu, correctiu i normatiu de l’equipament de diagnòstic per la imatge, d’Imatge
Mèdica Intercentres, S.L. (exp. IMI/2019002-SE-PORH).

II.

Que en data 19/12/2019, la consellera delegada d’Imatge Mèdica Intercentres S.L. va resoldre adjudicar
l’esmentat contracte a l’empresa FUJIFILM Europe GmbH, Suc. en España, en relació al Lot 4
“Equipament marca FUJI”, per l’import de 20.539,75 € (16.975,00 € + 3.564,75 €, corresponent al 21%
d’IVA).

En conseqüència, ambdues parts convenen en formalitzar el present contracte, amb subjecció a les següents

CLÀUSULES

Primer.- El contractista es compromet a realitzar, el servei de manteniment preventiu, correctiu i normatiu de
l’equipament de diagnòstic per la imatge, d’Imatge Mèdica Intercentres, S.L. (exp. IMI/2019002-SE-PORH), el
qual s’executarà de conformitat amb l’establert al Plec de clàusules administratives particulars i al Plec de
prescripcions tècniques que regeixen aquesta contractació i de conformitat amb l’oferta presentada.
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Segon.- L'import del servei objecte del contracte, es fixa en 20.539,75 € (vint mil cinc-cents trenta-nou amb
setanta- cinc cèntims) (16.975,00 € + 3.564,75 €, corresponent al 21% d’IVA).
Tercer. - El contractista ha formalitzat el dia 11/12/2019 la corresponent garantia definitiva en aval bancari per
un import de 848,75 €, corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, segons resguard núm.
015/2019, en el Servei de Contractació del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona per respondre a l’exacte
compliment del contracte.
Un cop efectuat el manteniment a plena satisfacció d’Imatge Mèdica Intercentres, S.L., es podrà sol·licitar la
devolució de la garantia de conformitat amb el previst a l'article 111 de la LCSP.
La resolució del contracte per motius imputables al contractista, abans del seu termini, ocasionarà la pèrdua de
la garantia.
Quart.- La durada del present contracte serà d’1 any a partir del 20/01/2020 fins al 19/01/2021, amb possibilitat
de prorrogar fins a 2 anys addicionals.
Cinquè.- El contractista declara sota la seva responsabilitat no trobar-se inclòs en cap de les causes
d'incapacitat ni d'incompatibilitat per contractar amb l'Administració Pública que estableix l'article 71 de la LCSP.
Sisè.- Aquest contracte té caràcter privat i es regula pel Plec de clàusules administratives particulars i pel
Plec de prescripcions tècniques, i quant a les incidències successives s'estarà a allò que disposa la LCSP.
Aquests Plecs són signats pel contractista i s'uneixen a aquest contracte, formant part integrant del mateix.
Setè.- La jurisdicció competent a la qual se sotmeten expressament les parts, és la civil (article 27 de la
LCSP), i els tribunals seran els de la ciutat de Barcelona.
Vuitè.- Els conflictes sorgits sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes d'aquest contracte, es
resoldran per l'òrgan de contractació competent (articles 190 i 191 de la LCSP).
Novè.- El Contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la normativa vigent en matèria de protecció
de dades de caràcter personal i, particularment, el Reglament (UE) 2016/979, del Parlament i del Consell, de 27
d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte el tractament de dades personals i la
lliure circulació d'aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE.
I per tal que així consti, i en prova de conformitat, signen el present contracte per duplicat, en el lloc i la data
"ut supra", fent-se lliurament d'un exemplar al contractista i l'altra roman en poder d’Imatge Mèdica
Intercentres, S.L. per ser incorporat a l'expedient.

ASSESSOR JURÍDIC

CONTRACTISTA
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CONSELLERA DELEGADA

En Narcís PÉREZ DE PUIG, CAP DE L’ASSESSORIA JURÍDICA
DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA

CERTIFICA: Que aquest Plec de clàusules administratives i el Plec de prescripcions tècniques que signa
l’empresa FUJIFILM Europe GmbH, Suc. en España, com a adjudicatària del procediment obert subjecte a
regulació harmonitzada, referent a la contractació del servei de manteniment preventiu, correctiu i normatiu de
l’equipament de diagnòstic per la imatge, d’Imatge Mèdica Intercentres, S.L. (exp. IMI/2019002-SE-PORH),
són els mateixos que van ser aprovats per la consellera delegada d’Imatge Mèdica Intercentres, S.L. en data
26/03/2019, modificats el PPT i el PCAP en data 06/05/2019 i formen part del contracte.

I perquè així consti, a Barcelona, 20 de gener de dos mil vint.
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