Contracte entre THE MATHWORKS, S.L i, el CONSORCI DE
SERVEIS

UNIVERSITARIS

DE

CATALUNYA (CSUC)

per

a

l’adquisició de llicències MATLAB Total Academic Headcount
Full Suit i MATLAB Academic Online Training Suite

Barcelona, 10 d’abril de 2019

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,
El Sr. Patrick Tuffy, amb D.N.I Y4028772Z, en la seva qualitat d’apoderat solidari de la
mercantil THE MATHWORKS, S.L amb NIF B-62205745 i, amb domicili als efectes
d’aquest contracte a Enrique Granados, número 6, CP 28224, Pozuelo de Alarcón (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.
El Sr. Patrick Tuffy, actuant com apoderat solidari de la societat THE MATHWORKS, S.L,
segons consta inscrit, des de el 16 de juny de 2016 al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom
20732 , Foli 118, Secció 8, Full M 367247, I/A 8.
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Els compareixents asseguren sota la seva responsabilitat que els esmentats nomenament i les
correlatives facultats no es troben limitades i són íntegrament subsistents i suficients per a
l’atorgament del present contracte.
Ambdós atorgants, reconeixent-se mútuament capacitat per atorgar el present contracte fan
constar els següents,

ANTECEDENTS
Que en data 20 de desembre de 2018, el director de Serveis TIC del CSUC, proposà
l’adquisició de llicències MATLAB Total Academic Headcount Full Suit i MATLAB
Academic Online Training Suite.
I.-

Que les entitats que formen part de la present licitació són les Universitats de Barcelona,
Autònoma de Barcelona, Pompeu Fabra, de Lleida, de Girona, Rovira i Virgili, Oberta de
Catalunya, de Vic-Central de Catalunya.

II.-

Que el director general del CSUC, a instància de les entitats adherides, acordà la tramitació
de la licitació.
III.-

Que en data 22 de desembre de 2018, es va publicar la licitació en el Diari Oficial de la
Unió Europea i en data 31 de desembre de 2018 es publicà al perfil del contractant

IV.-

VI.-

Que dins del termini atorgat a l’efecte, THE MATHWORKS, S.L va ser l’únic licitador
que va presentar oferta, en temps i forma.

Que en data 18 de març de 2019, i portats a terme el tràmits pertinents, l’òrgan de
contractació adjudicà a THE MATHWORKS, S.L el contracte de subministrament de
llicències MATLAB Total Academic Headcount Full Suit i MATLAB Academic Online
Training Suite.
VII.-

Que consta que el contractista ha acreditat la seva solvència tècnica i econòmica, la seva
capacitat per contractar i obligar-se i, en especial, per l’atorgament d’aquest acord; així com
tots els requeriments fixats als Plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques.
VIII.-

IX.- Que l’adjudicació s’ha dut a terme amb subjecció als plecs de clàusules administratives, de
prescripcions tècniques i les ofertes econòmica i tècnica presentades per THE
MATHWORKS, S.L.

Donat que els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques i les ofertes
econòmica i tècnica, 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.
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I sobre la base dels antecedents, les parts atorguen el contracte amb subjecció a les següents:

Estipulacions
PRIMERA.- OBJECTE CONTRACTUAL

És objecte del present contracte el subministrament de llicències MATLAB Total Academic
Headcount Full Suit i MATLAB Academic Online Training Suite., per a les Universitats de
Barcelona, Autònoma de Barcelona, Pompeu Fabra, de Lleida, de Girona, Rovira i Virgili,
Oberta de Catalunya, de Vic-Central de Catalunya.
Aquest contracte es subscriu de conformitat amb la Llei de Contractes del Sector Públic, els
Plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques i les ofertes econòmica, qualitativa i
tècnica presentades pel contractista, el contingut dels quals el contractista declara que coneix,
accepta i s’obliga a complir íntegrament.

SEGONA.- VIGÈNCIA DE LA CONTRACTACIÓ I EFECTES DERIVATS DE LA MATEIXA

La durada del contracte és de trenta-sis (36) mesos, comptats a partir de l’1 d’abril de 2018, i
iniciant-se la seva execució a la data de signatura del contracte.
Es preveu la possibilitat de prorrogar el contracte per un termini màxim de vint-i-quatre (24)
mesos. La pròrroga del contracte s’executarà per decisió de l’Òrgan de contractació i a
instàncies del responsable del contracte. El contracte es pot prorrogar un màxim de dues (2)
vegades, essent el termini màxim de cada pròrroga de dotze (12) mesos.
La pròrroga es tramitarà amb la comunicació d’un preavís que es notificarà al contractista tres
(3) mesos abans de la finalització de la vigència del contracte.
La pròrroga serà obligatòria per al contractista.

TERCERA.- IMPORT DE LA PRESTACIÓ OBJECTE DEL CONTRACTE

L’import per la prestació del servei objecte del contracte és de 531.977,00 € (CINC CENTS
TRENTA-UN MIL NOU-CENTS SETANTA SET EUROS), IVA exclòs.
Els serveis es facturaran de conformitat amb el previst a la clàusula trentena (30a) i a la Lletra
W del quadre de característiques del PCAP mensualment a les entitats perceptores del serveis i
segons la prestació efectuada.
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Es fa constar que dins del següent dia hàbil al de la rebuda de l’informe (o factura proforma),
el responsable del contracte del servei el revisarà donant trasllat, al següent dia hàbil al de la
revisió, de la conformitat o de l’existència de possibles discrepàncies que poguessin sorgir.
Amb la conformitat o resolució de contingències s’emetrà i es presentarà la factura definitiva
dins del tercer dia hàbil posterior a la finalització del mes de facturació.
L’abonament del preu del contracte es farà efectiu per les entitats beneficiàries 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 pel contractista,
prèvia conformitat del servei i dins del terminis previstos a la normativa d’aplicació.

QUARTA.- ASPECTES RELATIUS A L’EXECUCIÓ, MODIFICACIÓ I
RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
En relació a l’execució del contracte:
1. El contracte es pot modificar en els supòsits i seguint el procediment establert en el
Plec de clàusules administratives.
2. El contracte s’executarà a risc i ventura del contractista, i d’acord amb els Plecs de
clàusules administratives i de prescripcions tècniques i les instruccions del responsable
del contracte.
3. Correspon al CSUC la interpretació i resolució amb caràcter executiu, dels dubtes que
puguin sorgir arran de l’execució del contracte.
4. El contractista serà responsable del compliment de les obligacions que li
corresponguin d’acord amb la normativa vigent en cada moment, durant la vigència
del contracte.
5. El règim de les penalitats aplicable serà el previst als Plecs de clàusules administratives.
6. El contractista no podrà fer ús publicitari d’aquest contracte, sense la prèvia aprovació
del CSUC i les entitats receptores dels serveis.
7. El contractista reconeix expressament l’obligatorietat de complir la legislació estatal,
autonòmica i de la Unió Europea, en tots els seus aspectes.
8. Aquest contracte es podrà resoldre en els termes previstos al Plec de clàusules
administratives.
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CINQUENA.-RÈGIM JURÍDIC D’APLICACIÓ AL CONTRACTE
Les entitats beneficiàries i el contractista s’obliguen mútuament al compliment de les
corresponents prestacions d’acord amb les previsions dels plecs de clàusules administratives i
de prescripcions tècniques, i les ofertes econòmica, qualitativa i tècnica, documents que
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 al contracte i as plecs serà d’aplicació la normativa de
contractació pública i la resta de la normativa general i sectorial aplicable.

SISENA.- PRINCIPI DE TRANSPARÈNCIA I PUBLICITAT DE LES
ACTUACIONS CONTRACTUALS
Aquest contracte es publicarà, de conformitat amb la normativa de contractació pública.

SETENA.- CONFIDENCIALITAT DE DADES
El contractista 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
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