CONTRACTE PEL 6(59(, '¶$3529,6,21$0(17 (1 02'$/,7$7 '(
68%6&5,3&,Ï '( 683257 '(/ &/28' //,&Ê1&,(6 '¶(,1(6 ',*,7$/6 ,
CERTIFICATS DIGITALS (dividit en lots) PER LA FUNDACIÓ HOSPITAL
UNIVERSITARI VALL HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR).
LOT 5: SIGNATURA I CERTIFICATS DIGITALS
Barcelona, a 9 de novembre de 2020.

REUNITS
'¶XQD SDUW HO 'U -RDQ ; &RPHOOD &DUQLFp PDMRU G¶HGDW DPE '1,
GRPLFLOLDHIHFWHVG¶DTXHVWFRQWUDFWHD%DUFHORQD3DVVHLJGHOD9DOOG¶+HEURQQ-129.
, GH O¶DOWUD HO VHQ\RU
, PDMRU G¶HGDW DPE '1,
GRPLFLOLDHIHFWHVG¶DTXHVWFRQWUDFWHDMadrid, calle Ribera del Loira, 12, 28042, Madrid.

L DPE

, amb

INTERVENEN
El primer en nom i representació de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de
Recerca (en endavant, VHIR), domiciliada a Barcelona al Passeig Vall Hebron núm. 119-129, CIF
G-60594009. El senyor actua en la seva condició de Director Apoderat, i especialment facultat per
aquest atorgament en virtut G¶HVFULSWXUDGHSRGHUDXWRULW]DGDSHO1RWari de Barcelona, Sr. Andrés
Sexto Carballeiro, el 22 de setembre de 2009, amb el núm. 1106 del seu protocol.
El segon en nom i representació de AC CAMERFIRMA, SA HQ HQGDYDQW O¶DGMXGLFDWDUL 
domiciliada a Madrid, calle Ribera del Loira, 12, 28042, Madrid, NIF A82743287, inscrita en el
Registre Mercantil de Madrid, al Volum 15556 foli 139, full núm. M261808 inscripció 1. El senyor
DFWXDHQODVHYDFRQGLFLyG¶DSRGHUDWGHOD&RPSDQ\LDLHVSHcialment
IDFXOWDWSHUDTXHVWDWRUJDPHQWHQYLUWXWG¶HVFULSWXUDGHSRGHUDXWRULW]DGDSHO1RWDULGH Madrid,
el dia 22 de noviembre de 2018 amb el núm. 4904 del seu protocol.

EXPOSEN
I.- La Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR) és una entitat
constituïda mitjançant l'escriptura pública autoritzada en data del 22 de setembre de 2009 pel
Notari de Barcelona Sr. Andrés Sexto Carballeiro.
II.- D'acord amb els seus Estatuts la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de
Recerca (VHIR) és una Fundació sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i plena
FDSDFLWDW G¶obrar, que es va constituir amb la finalitat de promoure, desenvolupar, transferir,
gestionar i difondre la recerca, el coneixement científic i tecnològic, la innovació, la docència i la
IRUPDFLyHQO¶jPELWGHOHVFLqQFLHVGHODYLGDLGHODVDOXW(O9+,R forma part del sector públic de
la Generalitat de Catalunya, te la consideració de poder adjudicador i no té caràcter
G¶administració pública.
III.- El VHIR, en compliment de la finalitat per la qual va ser constituïda, ha convocat un
procediment per a l¶DGMXGLFDFLy GHO &RQWUDFWH GHl VHUYHL G¶DSURYLVLRQDPHQW GH OHV HLQHV GLJLWDOV
necessàries per a la realització de les tasqXHV GLjULHV GH O¶HTXLS GH OD 8QLWDW G¶LQIRUPjWLFD GHO
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VHIR, així com aquelles eines necessàries per la gestió i manteniment dels aplicatius emprats per
G¶DOWUHV DFWRUV GLQV GHO 9+,5, publicant-se el corresponent anunci de licitació al Perfil de
Contractant GHO¶HQWLWDWHQGDWD16 de setembre de 2020.
IV.- /¶zUJDQGH&RQWUDFWDFLyGHOD)XQGDFLy+RVSLWDO8QLYHUVLWDUL9DOO+HEURQ- Institut de Recerca
(VHIR) competent per raó de la quantia, ha resolt, per mitjà de resolució de data 3 de novembre de
2020, adjudicar el contracte esmentat relatiu al LOT 5 HQO¶H[SRVLWLX,,,DAC Camerfirma, SA.
V.- El Contractista ha acreditat davant el VHIR la seva capacitat i personalitat per a contractar i
obligar-se i, en especial, per a l'atorgament del present Contracte, i ha constituït la fiança definitiva
exigida en el Plec de Clàusules Particulars que regeixen la present contractació, la qual ha quedat
a disposició del VHIR als efectes previstos en aquest Contracte.
VI.- Ambdues parts procedeixen a la formalització del Contracte anteriorment esmentat, i que
queda subjecte a les següents

CLÀUSULES
1.- OBJECTE
1.1.- /¶REMHFWH GHO &RQWUDFWH HO FRnstitueix la realització dels treballs necessaris per prestar el
VHUYHL G¶DSURYLVLRQDPHQW GH OHV HLQHV GLJLWDOV QHFHVVjULHs per a la realització de les tasques
GLjULHV GHO¶HTXLSGH OD8QLWDW G¶LQIRUPjWLFD GHO 9+,5DL[tFRPDTXHOOHV HLQHVQHFHVVjULHVSHU la
JHVWLyLPDQWHQLPHQWGHOVDSOLFDWLXVHPSUDWVSHUG¶DOWUHVDFWRUVGLQVGHO9+,5, també relacionats al
Plec de Prescripcions Tècniques, i en els termes contemplats al mateix.

(OSUHVHQWFRQWUDFWHV¶H[HFXWDUjDPEVXEMHFFLyDODVHJHQWGRFXPHQWDFLyTXHV¶annexa:
·

Plec de Clàusules Particulars, com annex núm. 1.

·

Plec de Prescripcions Tècniques, com annex núm. 2.

·

Oferta WqFQLFDL2IHUWDHFRQzPLFDSUHVHQWDGHVSHUO¶DGMXGLFDWDULFRPDQQH[Q~P

·

5HTXHULPHQWVSHUWDOG¶HOHYDUO¶DGMXGLFDFLyGHOFRQWUDFte, com annex núm.4.

·

$FRUGG¶DGMXGLFDFLyGHOFRQWUDFWHFRPDQQH[Q~P

·

Còpia del certificat de constitució de la garantia definitiva, com annex núm.6.

'H OD GRFXPHQWDFLy TXH DFDED G¶LQGLFDU-VH FRP D GHILQLWzULD GH O¶REMHFWH G¶DTXHVW &RQWUDFWH
manifesten ambdues parts posseir-ne còpia exacta, essent tota ella signada per les parts formant
part integrant del Contracte.
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2.- PREU
/¶LPSRUW WRWDO GHO FRQWUDFWH HV IL[D HQ OD TXDQWLWDW màxima de 2.800,00 (XURV PpV O¶LPSRUW GH
588,00 Euros corresponent a O¶,PSRVWVREUHHO9DORU$IHJLW HQHQGDYDQWO¶,9$ 
Per al total dels 2 anys inicials de contracte el desglós queda de la següent manera, els imports
son sense IVA:

CONCEPTE
Certificats digitals personals
amb pertinença a empresa
Certificats digitals de
Representant davant les
AAPP
Wildcard SSL pel domini
*.vhir.org1
SSL pel domini
faigrecerca.org1
Total sense IVA
IVA
TOTAL AMB IVA

PREU / UNITAT
(IVA exclòs)
30,00

UNITATS

PREU (IVA no
inclòs)

41

1.230,00

60,00

2

120,00

600,00

2

1.200,00

125,00

2

250,00
2.800,00
588,00
3.388,00

$O SUHX GHO FRQWUDFWH V¶LQFORXHQ WRWHV OHV SDUWLGHV GHVFULWHV D O¶RIHUWD $L[t Pateix, es consideren
LQFORVRV WRWV HOV FRVWRV ULVFRV EHQHILFLV L LPSRVWRV WUHW GH O¶,9$ TXH V¶LQGLFD FRP D SDUWLGD
independent.
(O 9+,5 ~QLFDPHQW DERQDUj D O¶DGMXGLFDWDUL HOV serveis efectivament prestats, sense que en cap
cas el VHIR estigui obligat a esgotar el valor estimat del contracte/pressupost de licitació.

3.- FACTURACIÓ I FORMA DE PAGAMENT
El contractista facturarà cada prestació de serveis a través de la seva factura corresponent, les
quals hauran de ser enviades a la següent adreça de correu electrònic: factures@vhir.org.
Cada factura emesa haurà de detallar el període al que correspon la mateixa, el
desglossament/descripció de les despeses per concepte, així com indicar les referències “LICI
2020-059 LOT 5”.
El pagament efectiu de les prestacions executades es realitzarà mitjançant transferència bancària,
amb venciment 30 dies / data factura.
L'entitat contractant realitza el pagament dels serveis una vegada aquests s'hagin realitzat de
manera parcial o total i una vegada entrada la factura al seu registre. D'acord amb aquest
paràmetre, no es contempla el pagament per avançat d'una part o de la totalitat del preu del
contracte. La facturació serà en funció dels serveis prestats i amb periodicitDW PHQVXDO /¶LPSRUW
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Pj[LP HQ FDS FDV VHUj YLQFXODQW SHO 9+,5 VLQy TXH ~QLFDPHQW V¶DERQDUDQ OHV KRUHV GH VHUYHL
efectivament prestats en base als preus unitaris finalment adjudicats.
En cap cas el contractista tindrà dret a la revisió de preus per cap concepte.
Les dades fiscals que caldrà fer constar a les factures són:
FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI 9$//'¶+(%521- INSTITUT DE RECERCA
Serveis Generals i Infraestructures
CIF: G-60594009
3DVVHLJ9DOOG¶+HEURQ-129
08035 Barcelona
/¶DGMXGLFDWDUL WDPbé pot optar per la facturació electrònica, ĞůƐŶŽƐƚƌĞƐŽĚŝƐ/ZϯƉĞƌĨĂĐƚƵƌĂĐŝſ

ĞůĞĐƚƌžŶŝĐĂ͗

DIR3

OFICINA COMPTABLE DIR3

Fundació Hospital
Universitari Vall
A09006467
d'Hebron-Institut de
Recerca (HUVH IR)

ÒRGAN GESTOR DIR3
Fundació Hospital
Universitari Vall
A09006467 d'Hebron-Institut
A09006467
de Recerca
(HUVH IR)

UNITAT TRAMITADORA
Fundació Hospital
Universitari Vall
d'Hebron-Institut de
Recerca (HUVH IR)


4.- DURADA DEL CONTRACTE
4.1.- El present contracte entrarà en vigor a la seva formalització i es mantindrà vigent per una
durada de dos (2) anys, OOHYDW  TXH V¶KDJL UHVROW DQWLFLSDGDPHQW G¶DFRUG DPE DOOz HVWDEOHUW HQ HO
mateix.
/DGXUDGDGHOFRQWUDFWHHVSUHYHXVHQVSHUMXGLFLGHOWHUPLQLGHJDUDQWLDHVWDEOHUWDO¶DSDUWDW,GHO
quadre de característiques del contracte, així com de les obligacions de confidencialitat i protecció
de dades personals que es disposen conforme a les corresponents clàusules del present
contracte.
El present contracte podrà prorrogar-se pels períodes i durant el terPLQLHVWDEOHUWVDO¶DSDUWDW'
del Quadre de Característiques i a la clàusula tercera del Plec de Clàusules Particulars que regeix
el contracte.
En cap cas es procedirà a la renovació tàcita de la vigència del contracte.
/D SUzUURJD VHUj DFRUGDGD SHU O¶zrgan de contractació del VHIR i serà obligatòria per al
FRQWUDFWLVWD VHPSUH TXH HO SUHDYtV V¶KDJL SURGXwW FRP D PtQLP DPE GRV PHVRV G¶DQWHODFLy D OD
finalització de la durada del contracte.
La pròrroga haurà de formalitzar-se per escrit mitjançant document subscrit per ambdues parts
DPEXQDDQWHODFLyPtQLPDG¶PHVDODILQDOLW]DFLyGHOFRQWUDFWH DL[tFRPGHOVWHUPLQLVSDUFLDOV
en el seu cas) o de qualsevol de les seves pròrrogues.
4.3.- (O OORF GH UHDOLW]DFLy GH OHV SUHVWDFLRQV VHUj O¶HVWDEOHUW D O¶DSartat E del Quadre de
Característiques del Plec de Clàusules Particulars que regeix el contracte.
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5.- GARANTIA DEFINITIVA
5.1.- /¶DGjudicatari ha constituït garantia definitiva per import de 140,00 Euros, mitjançant la
modalitat de retenció sobre el preu. Aquest import correspon al percentatge sobre el preu del
&RQWUDFWH HVWDEOHUW D O¶DSDUWDW + GHO 4XDGUH GH &DUDFWHUtVWLTXHV L D OD FOjusula 15 del Plec de
Clàusules Particulars que regeix el contracte.
La retenció sobre el preu en concepte de garantia definitiva es farà sobre la primera factura que
HPHWLO¶DGMXGLFDWDULLVLO¶LPSRUWQRIRVVXILFLHQWSHUFRQVWLWXLUODWRWDOLWDWGHODJDrantia definitiva, es
IDULDVREUHOHVVXFFHVVLYHVIDFWXUHVHPHVHVSHUO¶DGMXGLFDWDULILQVDFREULUODWRWDOLWDWGHO¶LPSRUt.
5.2.- La garantia és solidària i executiva a primer requeriment amb obligació incondicional i
renúncia expressa i solemne a tota excepció i reserva, i entre d'altres el benefici d'excussió, ordre i
divisió.
5.3.- La garantia respondrà de l'exacte compliment per part del contractista de totes i cadascuna
de les obligacions que li corresponguin segons preveu el present contracte, i estarà vigent fins el
venciment del termini de garantia i acomplert satisfactòriament el contracte, o resolt aquest per
causes no imputables al contractista i seguint el procediment establert al mateix.
La garantia constituïda respondrà d'una eventual resolució del contracte, de la imposició de
penalitzacions, del rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis derivats de l'incompliment
de les obligacions del contractista, amb caràcter general, del compliment defectuós de totes les
obligacions que corresponen al contractista.
5.4.- En qualsevol dels supòsits previstos en el paràgraf anterior, el VHIR podrà procedir
lliurement, i per la seva exclusiva determinació, contra la garantia constituïda i disposar, en
conseqüència, de les quantitats que corresponguin, tot això sense perjudici de les accions,
reclamacions o recursos dels que el contractista es cregui assistit, els quals, malgrat tot, no
suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de la garantia per el VHIR ja que l'única obligació
seria la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si així resultés procedent.
5.5.- En cas d'insuficiència de l'import de la garantia per cobrir els danys i perjudicis soferts per el
VHIR, aquesta podrà en tot cas reclamar al contractista la diferència no coberta per la garantia,
podent descomptar, si escau, les quantitats pendents d'abonament al contractista.
La resta es satisfarà pel contractista directament i de forma immediata a la reclamació efectuada
per el VHIR.

6.- OBLIGACIONS LABORALS I FISCALS
6.1.- Caldrà que en tot moment, el contractista estigui al corrent de les obligacions que com a
empresa li corresponguin en matèria fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical i de Seguretat i
Salut, i serà estrictament i rigorosament responsable, amb caràcter exclusiu i sense cap càrrec per
compte del VHIRGHO¶LQFRPSOLPHQWGHTXDOVHYROG¶DTXHVWHVREOLJDFLRQV
6.2.- '¶DFRUG amb la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la
prevenció de Riscos Laborals i pel Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa
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O¶DUWLFOHGHOD/OHLGHGHQRYHPEUHGHSUHYHQFLyGH5LVFRV/DERUDOVO¶DGMXdicatària
està obligada al compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. En
SDUWLFXODU O¶DGMXGLFDWDUL donarà compliment allò previst en el Plec de Clàusules Particulars en
relació a aquesta matèria.
6.3.- /¶DGMXGLFDWDUL HV compromet a exercir de manera real, efectiva i continuada el poder de
direcció inherent a la mateixa en la seva condició d'ocupador en relació amb la seva plantilla,
assumint en exclusiva respecte del personal assignat a l'execució del Contracte tot el relacionat
amb la negociació i pagament de retribucions salarials, afiliacions i cotitzacions a la seguretat
social i pagament de prestacions, permisos, llicències, vacances, substitucions, prevenció de
riscos laborals, règim disciplinari, relacions sindicals, i tots els altres drets i obligacions que es
derivin dels contractes de treballs propis.
6.4.- La relació entre les parts té caràcter exclusivament mercantil, i no hi ha vincle laboral entre el
VHIR i el personal del prestador del servei encara que hagi de realitzar tasques en les
instal·lacions del VHIR. Per tant, emparat en l'existència d'aquest contracte o del seu compliment,
el personal del prestador del servei no podrà ser considerat ni de fet ni de dret empleat del VHIR
atès que dependrà únicament de la direcció de l'esmentada empresa a tots els efectes, inclosos,
per tant, els aspectes laborals i de Seguretat Social.
Serà el prestador del servei qui assumeixi la direcció i organització dels treballs, imparteixi, si
escau, ordres i instruccions de treball als seus treballadors, i assumeixi les obligacions retributives
i de cotització pròpies de l'empresari.

7.- COMPROMÍS MEDIAMBIENTAL I BONES PRÀCTIQUES
El contractista garanteix al VHIR un alt nivell de conducta mediambiental en l'execució de les
prestacions objecte d'aquest Contracte, sent el prestador del servei plenament responsable del
compliment de tota la normativa mediambiental que li sigui aplicable amb caràcter exclusiu i amb
tota indemnitat del VHIR i es compromet a realitzar les accions necessàries per maximitzar
l'eficiència energètica i la minimització de l'impacte ambiental, d'acord amb la documentació
adjunta al present Contracte i la normativa vigent en cada moment.

8.- 5(63216$%,/,7$7(1/¶(;(&8&,Ï'(/&2175$&7(

8.1.- Amb subjecció al que es disposa en aquest contracte, cada part ha de respondre per
l'incompliment, total o parcial, de qualsevol de les seves obligacions derivades del present
contracte, i haurà d'indemnitzar a l'altra per qualssevol danys i perjudicis efectius causats per
l'incompliment.
La responsabilitat i obligació d'indemnització aquí establertes s'entenen sense perjudici de la
facultat de resolució del contracte i de les penalitzacions previstes en la següent clàusula.
En particular, el contractista serà responsable de qualsevol pèrdua, deteriorament o pèrdua de
valor dels equips propietat del VHIR necessaris per a l'execució del contracte, així com de
qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, ocasionat a tercers o les pròpies instal·lacions i béns
del VHIR, que pugui produir-se en fase d'execució del contracte i fins a la seva recepció per part
del VHIR.
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Serà així mateix responsable de la qualitat dels serveis executats, així com de les conseqüències
que es dedueixin per al VHIR o per a tercers per les omissions, errors o mètodes inadequats en
l'execució del Contracte.
8.2.- De la mateixa manera hauran de ser assumides pel prestador del servei les responsabilitats,
que puguin derivar-se per danys de caràcter ambiental, d'acord amb el que disposa la Llei
26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental i la Llei 11/2014, de 3 de juliol, per la
qual es modifica la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental.
8.3.- Serà a càrrec del contractista l'import de les sancions que fossin imposades al VHIR com a
conseqüència de l'incompliment o inobservança, per part del prestador del servei, de les
condicions establertes en la documentació que revesteix caràcter contractual, en les llicències,
autoritzacions o permisos, així com per l'incompliment o inobservança de la normativa municipal,
autonòmica o estatal aplicable.
8.4.- La valoració d'aquests danys i perjudicis la comunicarà cada part a l'altra, segons que
correspongui, qui tindrà un termini de trenta (30) dies naturals per fer un descàrrec de
responsabilitat. Altrament, es considerarà acceptada la valoració per la part a qui es reclama, i la
part reclamant li emetrà la corresponent factura.

9.- RÈGIM DE PENALITZACIONS
 /¶LQFRPSOLPHQW R FRPSOLPHQW GHIHFWXyV GH OHV REOLJDFLRQV contractuals, donarà lloc a la
imposició de les penalitzacions establertes a la clàusula 24 del plec de clàusules particulars
9.2. Les penalitzacions previstes en el present apartat tenen caràcter acumulatiu i no substitutiu.
A l'efecte del que preveu l'article 1.153 del Codi Civil, el contractista penalitzat, a més de satisfer la
penalització en els termes que preveu el paràgraf següent, haurà de complir les obligacions
O LQFRPSOLPHQWRUHWDUGHQO¶H[HFXFLyGHOHVTXDOVHVSHQDOLW]D
Les penalitzacions es detrauran de les quantitats pendents de pagament. En cas que no hi hagi
quantitats pendents de pagament, les penalitzacions es faran efectives amb càrrec a la garantia
definitiva prestada, si és que aquesta existís. En el cas que les penalitzacions s'hagin fet efectives
amb càrrec a la referida garantia, el prestador del servei estarà obligat a ampliar la garantia en la
quantitat que coUUHVSRQJXLILQVTXHDTXHVWDDVVROHL[LHOYDORUGHOGHO¶LPSRUWG¶DGMXGLFDFLy
L'aplicació i el pagament de les penalitzacions no exclouen la indemnització a què el VHIR pugui
tenir dret per danys i perjudicis ocasionats amb motiu de l'incompliment imputable al prestador del
servei.

10.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
10.1.- El present contracte podrà ser resolt per qualsevol de les causes establertes a la clàusula
25 del plec de clàusules particulars adjunt al present contracte com Annex 1.
10.2.- Conseqüències de la resolució
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La resolució contractual, amb independència de la causa que l'hagi originat, s'entendrà sense
perjudici dels drets adquirits, les responsabilitats contretes per falta de pagament, l'obligació
d'indemnització per danys i perjudicis, o d'aquells altres drets i obligacions originades i que siguin
exigibles, bé en el moment de la resolució, bé que continuïn sent-ho després d'aquesta, segons el
que estableix el present contracte.
Així mateix, la resolució o terminació del contracte no afectarà les obligacions establertes per a les
parts que, de conformitat amb la seva naturalesa o els termes d'aquest contracte, hagin de
sobreviure a la seva finalització, especialment l'obligació de confidencialitat.
A la finalització del contracte, el contractista tornarà al VHIR tota la documentació i materials que li
hagin estat lliurats per el VHIR i que aquell tingués en el seu poder, havent de complir en tot cas el
deure de confidencialitat i secret al qual refereix la clàusula de confidencialitat.
La terminació del contracte per qualsevol causa diferent del transcurs del termini pactat o del mutu
acord, només donarà lloc a la compensació a favor del contractista dels danys i perjudicis que li
hagin estat causats mitjançant aquesta terminació quan la mateixa hagi estat conseqüència de
l'incompliment per part del VHIR de les obligacions que li incumbeixen en virtut d'aquest Contracte.

11.- SUBCONTRACTACIÓ I CESSIÓ DEL CONTRACTE
El règim de la subcontractació i cessió és aquell regulat a la clàusula 22 del plec de clàusules
SDUWLFXODUVTXHV¶DGMXQWDFRP$QQH[DOSUHVHQWFRQWUDFWH

12.- RECEPCIÓ DELS TREBALLS I TERMINI DE GARANTIA. PÒLISSA DE RESPONSABILITAT
CIVIL
12.1.- /¶H[HFXFLyGHOFRQWUDFWHHVUHDOLW]DUjVRWDHOULVFLYHQWXUDGHOFRQWUDFWLVWD
12.2.- L¶DGMXGLFDWDULJaranteix al VHIR que els serveis realitzats per donar compliment a l'objecte
del present contracte són conformes a les especificacions pactades per les parts.
12.3.- Un cop realitzada la prestació descrita en el present contracte, comprovada la seva
DGHTXDFLy DOV UHTXHULPHQWV WqFQLFV L D O RIHUWD SUHVHQWDGD SHU O¶DGMXGLFDWDUL L HQ HO VHX FDV
lliurada la documentació corresponent s'aixecarà la corresponent acta de recepció dels treballs,
moment a partir del qual s'iniciarà el còmput del termini de garantia.
En el cas que en el moment d'aixecar l'acta de recepció sorgissin incidències en relació als treballs
realitzats, no s'entendrà recepcionada, sinó que s'atorgarà un termini màxim de deu (10) dies
naturals al prestador del servei perquè procedeixi a esmenar les deficiències detectades.
Transcorregut el termini indicat al paràgraf anterior, es duran a terme les oportunes actuacions
dirigides a comprovar la conformitat dels treballs i consegüent recepció.
12.4.- L'acta de recepció dels treballs haurà de ser emesa per part del VHIR en el termini de 15
dies hàbils a comptar de la data de lliurament de la documentació corresponent, així com
qualsevol altra documentació que es pogués requerir per part del VHIR.
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Transcorreguts els citats terminis sense que el VHIR hagi procedit a emetre la corresponent acta
de recepció dels treballs o serveis executats, aquests es consideraran rebuts.
12.5.-$L[t PDWHL[ GXUDQW OD YLJqQFLD GHO FRQWUDFWH HO FRQWUDFWLVWD V¶REOLJD D PDQWHQLU YLJHQW OD
SzOLVVDG¶DVVHJXUances de Responsabilitat Civil per import suficient per cobrir les responsabilitats
de qualsevol tipus que es puguin derivDUGHO¶H[HFXFLyGHOFRQWUDFWH
/D YLJqQFLD GH OHV SzOLVVD G¶DVVHJXUDQFHV GH UHVSRQVDELOLWDW FLYLO HVPHQWDGD DO SDUjJUDI DQWHULRU
V¶KDXUj G¶DFUHGLWDU GXUDQW WRW HO WHUPLQL  GH YLJqQFLD GHO FRQWUDFWH LQFORVHV OHV SRVVLEOHV
pròrrogues, aportant davant òrgan de contractació, còpia del rebut corresponent al pagament
G¶DTXHVWD

13.- CONFIDENCIALITAT, PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL I COMPLIMENT DEL
REGLAMENT (UE) 2016/679 I DE LA LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES QUE HO
DESENVOLUPA
El contractista declaUDFRQqL[HULV¶REOLJDDOFRPSOLPHQW G¶DOOzSUHYLVWDODFOjXVXOD del Plec de
Clàusules Particulars en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
(OFRQWUDFWLVWDGHFODUDFRQqL[HULV¶REOLJDDOFRPSOLPHQWG¶DOOzSUHYLVWDODFOjXVXOD³&RQILGHQFLalitat,
3URWHFFLy GH GDGHV GH FDUjFWHU SHUVRQDO L 3URSLHWDW ,QWHOāOHFWXDO L ,QGXVWULDO´ GHO 3OHF GH
Prescripcions Tècniques en matèria GH SURSLHWDW LQWHOāOHFWXDO L LQGXVWULDO $L[t PDWHL[ O¶HPSUHVD
contractista estarà obligada a respectar el caràcter confidencial de tota aquella informació a la que
tingui accés en els termes establerts a la clàusula 30 el Plec de Clàusules Particulars.

14.- ORGANITZACIÓ. PERSONES INTERLOCUTORES DE LES PARTS CONTRACTANTS
14.1.- Per al compliment de les obligacions que deriven del present contracte, el contractista
designa un interlocutor amb la capacitat, coneixements i experiència suficients als efectes de
supervisar, coordinar i vetllar per la correcta prestació a executar, i exercir les tasques
G¶LQWHUORFXFLyDPEel VHIR SHUDOVHJXLPHQWGHO¶H[HFXFLyGHOFRQWUDFWH
Per la seva part, el VHIR GHVLJQD XQD SHUVRQD UHVSRQVDEOH SHU DO VHJXLPHQW GH O¶H[HFXció dels
treballs, amb atribucions suficients per definir i analitzar el detall dels treballs a realitzar, així com
coordinar-los, i validar el resultat final de la prestació executada.
Les persones designades en nom del VHIR i del contractista són les següents:
Pel contractista:
Per el VHIR: Sr. Romà Freixas.
El VHIR podrà sol·licitar en qualsevol mRPHQW OD VXEVWLWXFLy GH O¶LQWHUORFXWRU GHVLJQDW SHO
FRQWUDFWLVWDVHPSUHTXHKLKDJLXQDFDXVDMXVWLILFDGD(QDTXHVWFDVO¶DGMXdicatari proposarà un
VXEVWLWXWDPEXQSHUILODGHTXDWHQXQWHUPLQLG¶XQGLDKjELOGHVGHODQRWLILFDFLyGHODVROāOLFLWXGGH
substitució.
14.2.- /¶DGMXGLFDWDUL GHO VHUYHL JDUDQWLUj HQ O¶jPELW GH OHV VHYHV SRVVLELOLWDWV O¶DVVLJQDFLy DOV
treballs objecte del present contracte a una plantilla estable i amb una baixa rotació de personal,
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exceptuant els casos en que per motius, justificats, a petició del VHIR o del propi adjudicatari, es
consideri necessària la substitució de determinades persones.
14.3.-El VHIR WLQGUjODIDFXOWDWG¶LQVSHFFLRQDULGHVHULQIRUPDGDGHOSURFpVG¶H[HFXFLyGHOVVHUYHLV
objecte del contracte, podent sol·licitar la documentació relativa a la preparació, gestió i control
dels mateixos, a fi i efecte de verificar les característiques tècniques de la prestació realitzada. Així
mateix, podrà dur a terme els sistemes de control de qualitat que consideri oportuns i dictar les
GLUHFWLXVTXHFRQVLGHULQHFHVVjULHVSHUDO¶HVWULFWHFRPSOLPHQWGHOSUHVHQWFRQWUDFWH

15.- MODIFICACIÓ CONTRACTUAL
(O SUHVHQW FRQWUDFWH SRGUj VHU PRGLILFDW G¶DFRUG DPE DOOz SUHYLVW D O¶DSDUWDW 4 GHO 4XDGUH GH
Característiques i a la Clàusula 28 del Plec de Clàusules Particulars que regeix el contracte.

16.- RÈGIM JURÍDIC
El Contracte queda subjecte a la legislació civil, mercantil i processal espanyola, sense perjudici de
TXqOLVLJXLQG¶DSOLFDFLyOHVQRUPHVFRQWLQJXGHVDOD6XEVHFFLy, de la Secció 3ª, del Títol I del
Llibre II, de la LCSP, relatives a les modificacions contractuals.

17.- JURISDICCIÓ
/¶RUGUHMurisdiccional civil serà competent per a resoldre les controvèrsies entre les parts en relació
als efectes, compliment i extincLyGHOFRQWUDFWHREMHFWHG¶DTXHVWDOLFLWDFLyG¶DFRUGDPEDOOzSUHYLVW
DO¶DUWLFOHGHOD/OHLGH&RQWUDFWHVGHO6HFWRU 3~EOLF/HVSDUWVFDVG¶H[HUFLWDUDFFLRQV
judicials, se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la
FLXWDWGH%DUFHORQDDPEUHQ~QFLDDTXDOVHYRODOWUHIXUTXHSRJXpVFRUUHVSRQGUH¶OV

I, perquè així consti, es signa per duplicat el present document, en el lloc i data de
O¶HQFDSoDODPHQW

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ VHIR

Dr. Joan X. Comella Carnicé
Director
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron
± Institut de Recerca (VHIR).

ADJUDICATARI

Apoderat
AC Camerfirma, SA
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