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Ref.: BSA

Roses, a la data de la signatura electrònica
(Document signat electrònicament)
Dades de les parts contractants
Montse Mindan i Cortada, alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Roses, que actua en
representació de l'Ajuntament de Roses.

Alfonso Monzón Sanz, amb DNI ***1067**, que actua en representació de l’empresa Asesoría
Informática de Sistemas CAD, SL, amb CIF B61472536 i amb domicili al carrer Sant Quintí,
núm. 74 de 08041 Barcelona i amb l’adreça electrònica a efectes de notificacions:
alfonso@aiscad.com

Finalitat
La formalització en document administratiu del contracte del «Servei de manteniment del
programari Microstation. Segona licitació».

Antecedents

1. Objecte
L’objecte del contracte és la prestació del servei de manteniment del programari Microstation.
Segona licitació. Les prestacions objecte del contracte es realitzaran en la forma establerta en
el Plec de prescripcions tècniques (PPT).

2. Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
Per acord de la Junta de Govern Local, de data 2 de juliol de 2020, es van aprovar els plecs de
clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions tècniques (PPT), pels quals es
regeix la contractació d’aquest servei.

3. Adjudicació
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Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 24 de setembre de 2020, s’ha adjudicat
el contracte del «Servei de manteniment del programari Microstation. Segona licitació» a favor
de l'empresa Asesoría Informática de Sistemas CAD, SL, amb CIF B61472536, per un preu de
8.582,68 €, 21% d’IVA inclòs, per ser la millor oferta d’acord amb els criteris d’adjudicació, i
per haver acreditat que reuneix tots els requisits establerts per a la licitació i haver constituït la
garantia definitiva del contracte.

4. Garantia
La garantia definitiva, per import de 354,66 €, ha quedat constituïda mitjançant ingrés en
efectiu a la Tresoreria Municipal.

Pactes

Primer. Objecte
Alfonso Monzón Sanz, amb DNI ***1067**, en representació de l’empresa Asesoría Informática
de Sistemas CAD, SL, amb CIF B61472536, s’obliga a executar el contracte del «Servei de
manteniment del programari Microstation. Segona licitació» d’acord amb els plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques descrits en l’antecedent 2
d’aquest document, i d’acord amb la seva proposició, els quals constitueixen llei del contracte
a més a més de les disposicions legals vigents, i respon del seu compliment amb la garantia
constituïda del contracte.

Segon. Capacitat de les parts
Sota la seva responsabilitat, l’adjudicatari declara tenir capacitat per contractar conforme els
articles 65 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
(LCSP). Així mateix declara no estar inclòs en cap de les prohibicions de contractar recollides
en l’article 71 de la llei esmentada.

Tercer. Preu del contracte
El preu del contracte és de 7.093,12 € que més 1.489,56 €, en concepte del 21% d’IVA, fan un
total de 8.582,68 €, per un termini d'execució de dos anys.

La distribució del preu del contracte per anualitats és la següent:
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2021

4.291,34 €,

IVA inclòs, a imputar a l’aplicació pressupostària 21 21 9202 2160000

2022

4.291,34 €,

IVA inclòs

L’eficàcia del contacte per a les anualitats 2021 i 2022 quedarà condicionada a la prèvia
existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos respectius.

Quart. Revisió de preus
No procedeix la revisió de preus del contracte.

Cinquè. Termini del contracte
El termini d’execució del contracte és de dos anys prorrogable per una anualitat més.

El servei s’iniciarà el dia 1 de gener de 2021.

Sisè. Execució del contracte i condicions especials d'execució
El contractista s'obliga a executar el contracte en els termes establerts en el PCAP i en el PPT
que regeixen la licitació d'aquest contracte.

S’estableixen les condicions especials d’execució de caràcter mediambiental següents:

Fer una correcta gestió ambiental del servei, prenent les mesures necessàries per minimitzar
els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre l’entorn, fer
una correcta gestió dels residus i dels embalatges i altres mesures que siguin adients a
l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent.

L’òrgan de contractació podrà sol·licitar a l’empresa adjudicatària, durant tot el termini
d’execució del contracte, la documentació acreditativa del compliment de les condicions
especials d’execució definides en la present clàusula. En especial, al començament del
contracte el contractista presentarà les mesures mediambientals a implementar. Durant
l’execució del contracte i, en tot cas abans de la recepció, presentarà els informes de
compliment de les condicions d’execució i d’incidències, en el cas que n’hi hagués hagut.
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Setè. Forma de pagament
Pagament fraccionat.

El preu del contracte s’abonarà en pagaments anuals, mitjançant presentació de la factura
dins del primer trimestre de l’anualitat del contracte que correspongui.

Les factures s’expediran i trametran de forma electrònica, en el format i les condicions
establerts normativament, a través del punt general d’entrada de factures electròniques
habilitat pel servei e-fact del Consorci Administració Oberta de Catalunya.

El contractista haurà de consignar a la factura la referència comptable que li serà facilitada pel
Departament d’Intervenció i els codis DIR3 següents:

Òrgan gestor:

L01171523

Oficina comptable:

L01171523

Unitat tramitadora:

L01171523

Les factures es presentaran dins del termini de 30 dies a comptar des de la data objecte de
facturació. La demora en la presentació de la factura interromprà el termini de pagament fins a
la seva presentació.

Presentada la corresponent factura, aquesta haurà d'aprovar-se per l'òrgan competent, prèvia
comprovació de l'efectivitat i conformitat de la prestació del servei del responsable del
contracte, i s’abonarà al contractista dins el termini establert a l’article 198.4 de la LCSP.

Les factures que es presentin sense complir les condicions establertes en la normativa
reguladora de les obligacions de facturació, o que continguin preus per serveis o treballs no
contractats, o sense incloure la referència comptable esmentada, es retornaran al contractista
amb l’advertiment que s’interromp el còmput a efectes de pagament.

Vuitè. Modificació del contracte
Està prevista la modificació del contracte en el següent supòsit:
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- Adquisició de nous mòduls del programari durant el període de vigència del contracte.

El percentatge màxim del preu del contracte que es pot afectar amb la modificació és el 20%.

Les modificacions acordades per l’òrgan de contractació seran obligatòries per als
contractistes. La modificació del contracte es tramitarà amb el procediment establert a l'article
207 de la LCSP.

Novè. Resolució del contracte
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s’assenyalen en els articles 211, 212 i
313 de la LCSP, així com per l’incompliment de les obligacions declarades essencials en el
PCAP.

La resolució del contracte s’acordarà per l’òrgan de contractació d’ofici o a instància del
contractista mitjançant el procediment establert en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del
RGLCAP en què es garanteixi l’audiència a aquest i amb els efectes previstos als articles 213 i
313 de la LCSP i 110 a 113 i 172 del RGLCAP.

Desè. Termini de garantia
Ateses les seves característiques, no s’estableix termini de garantia per a aquest contracte.

Onzè. Recepció i liquidació del contracte
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i
311 de la LCSP i l’article 204 del RGLCAP.

L'Ajuntament determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista s’ajusta a les
prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si s’escau, requerirà la
realització de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats amb ocasió de
la seva recepció.

Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de vicis
o defectes imputables a l’empresa contractista, podrà rebutjar-la de manera que quedarà
exempta de l’obligació de pagament o tindrà dret, si s’escau, a la recuperació del preu satisfet.
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A més, el/s responsable/s del contracte comprovarà/an el compliment efectiu de les clàusules
contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne referència expressa en els
certificats de recepció i de correcta execució.

Dotzè. Notificacions i utilització dels mitjans electrònics
D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació
comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electrònics.

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i
durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics.

Tretzè. Jurisdicció competent
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les
qüestions litigioses relatives a la preparació, l’adjudicació, els efectes, el compliment i
l’extinció d’aquest contracte.

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest contracte, totes les parts el signen
electrònicament.

