Expedient núm. EXP-LIC-2022-76718

Barcelona, 18 de febrer de 2022

REUNITS
D'una part el Sr. Josep Maria Ciervo Ruedas amb DNI núm. 37680721-M, Director
General d'UPCnet, Serveis d'Accés a Internet de la Universitat Politècnica de
Catalunya, S.L.U. (en endavant, UPCnet), i en representació d'aquesta, amb CIF B61832119 i domicili social al carrer Gran capità 2-4 edifici Nexus I, planta 0 de
Barcelona, i amb poders documentats a l'escriptura 2651 de data 11 d'octubre de 2016,
davant el Notari D. Francisco Armas Omedes, inscrita al Registre Mercantil de
Barcelona en data 13 de desembre de 2016, en el volum 45.675, foli 82, full B495442,
inscripció 1ª.
I de l'altra, el Sr. Ramon Eixarch Ferrer, amb NIF núm. 56352510-N, en
representació de l'empresa MATHS FOR MORE, SL, amb NIF núm. B62019716 amb
domicili social a Roger de flor, 221 de Barcelona i constituïda en virtut d'escriptura
num. 3826 atorgada amb data 15 de juliol de 1999 i inscrita en el Registre Mercantil
de Barcelona, en el tom 31935, foli 108, full núm. B-201155, inscripció 1ª.
Les facultats per aquest acte deriven de las seva condició d’apoderat, segons escriptura
d’atorgament de poder de data 07 de març de 2018, amb número de protocol 748,
conferida pel notari públic de la ciutat de Barcelona, el Sr. Rafael de Córdoba
Benedicto i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, les quals el compareixent
sota la seva responsabilitat declara vigents.

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat per
present contracte.

ANTECEDENTS
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formalitzar el

PRIMER.- Que d’acord amb l’expedient EXP-LIC-NSP-2022-76690, tramitat
mitjançant el procediment negociat sense publicitat per causes d’exclusivitat tècnica,
a l’empara de l’article 168.a). 2º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de
Contractes del Sector Públic i acomplerts els tràmits procedimentals necessaris per a
la justificació de la contractació del subministrament de la llicencia d’ús i suport tècnic
del programari MAPLE per la Universitat Politècnica de Catalunya des de 01/03/2022
a 28/02/2023.
SEGON.- Que per Resolució del 15 de febrer de 2022 es va adjudicar la
contractació corresponent al subministrament anual del software de serveis Wiris
(Expedient EXP-LIC-2022-76718) amb caràcter definitiu a l’empresa, MATHS FOR
MORE, SL representada pel Sr. Ramon Eixarch Ferrer, que ACCEPTA l’adjudicació.
CLÀUSULES DEL CONTRACTE
PRIMERA.- El present contracte té per objecte la contractació corresponent al
subministrament anual del software de serveis Wiris per un any, des del dia posterior
a la caducitat de la llicència actual.
SEGONA.- Aquest contracte es regirà per l'estipulat en la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
TERCERA.- El servei s'ha de realitzar amb subjecció estricta als plecs de referència
així com a l’oferta presentada per l’empresa Maths for More SL i annexada a
l’expedient de referencia.
QUARTA.- El preu del contracte es de 11.891,88 € dels quals 9.828,00 €,
corresponen al preu del contracte i 2.063,88 € corresponen a l'Impost sobre el Valor
Afegit (IVA), a càrrec de las partides pressupostaria DM Software de serveis dels
anys 2022 i 2023.
CINQUENA.- La durada del present contracte serà des de 01/03/2022 a 28/02/2023.
Es contempla la possibilitat de pròrroga.
SISENA.- En aquest contracte no hi haurà revisió de preus.
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SETENA.- El proveïdor, amb renúncia al seu fur, se sotmet expressament a la
jurisdicció dels tribunals i jutjats de Barcelona de qualsevol ordre, per a totes les
incidències que directament o indirectament poguessin sorgir del contracte.
I per deixar constància del que ha estat convingut, ambdues parts signen aquest
contracte, per duplicat, en el lloc i la data abans esmentats.

José María Ciervo Ruedas

Ramon Eixarch Ferrer

Director General

Apoderat

UPCNET

Maths for More, SL
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