V-20200626EGQMI

CONTRACTE DE SERVEIS

Expedient:
C_2020_0001_NSP
Servei de manteniment estàndard i suport telemàtic
del programari Epsilon per a la gestió dels recursos humans de
l’Oficina Antifrau de Catalunya

REUNITS

D’una banda:

El Sr. Miguel Angel Gimeno Jubero, que intervé en la seva qualitat de
Director de l’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA, entitat amb
personalitat jurídica pròpia adscrita al Parlament de Catalunya i creada
per la Llei 14/2008, del 5 de novembre, amb NIF Q0801684B, amb domicili
al Carrer de Ribes 1-3 , de Barcelona (CP 08013).

i d’altra banda, el Sr. Carlos Castilla Ordériz, identificat amb el DNI núm.
39886978X, com a apoderat actuant en nom i representació de l’empresa
CARLOS CASTILLA INGENIEROS, SA, amb NIF núm. A43066299 i domicili
social a Riudoms (Tarragona), c/ de la Informàtica, 5 Pol. Ind. El Prat (CP
43330) ambdues parts és reconeixen mútuament i recíprocament la
capacitat suficient per a l’atorgament del present document i,
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MANIFESTEN
D’acord amb el que estableix l’article 168.a de 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), i relatiu
als contractes tramitats mitjançant procediment negociat sense publicitat,
les parts contractants procedeixen a subscriure el present contracte
administratiu de serveis en base a les clàusules següents:

I.- En data 12 de febrer de 2020 es va dictar Resolució d’incoació i en data
25 de febrer de 2020 es va dictar Resolució d’aprovació del plec de
clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques i
inici del procediment de licitació de l’expedient Servei de manteniment
estàndard i suport telemàtic del programari Epsilon per a la gestió dels
recursos humans de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

II.- En data 18 de juny de 2020, es va dictar Resolució d’adjudicació de
l’expedient de contractació C_2020_0001_NSP, Servei de manteniment
estàndard i suport telemàtic del programari Epsilon per a la gestió dels
recursos humans de l’Oficina Antifrau de Catalunya, a favor de l’empresa
CARLOS CASTILLA INGENIEROS SA.

III.- El plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques aprovats formen part integrant d’aquest
contracte, on es recull el contingut del contracte i, en general, s’estableixen
totes les clàusules que regulen aquesta relació contractual. Per això,
l’adjudicatari signa juntament amb aquest contracte el plec de clàusules
administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques, com a
part integrant i indissoluble d’aquest contracte.

IV.- El preu del contracte de serveis és d’un import màxim de 7.026,38
euros (IVA no inclòs), per a la durada prevista del període de vigència a
què es refereix la clàusula següent.

V.- El període de vigència d’aquest contracte és de l’1 de juliol de 2020 al
30 de juny de 2022, sens perjudici de que es pugui prorrogar en les
condicions que s’estableixen en el plec de clàusules administratives
particulars.
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VI.- S'ha donat compliment als tràmits precisos per assegurar l'existència
de crèdit per a atendre les obligacions que es derivin del compliment del
contracte. L’aplicació pressupostària on s’ha efectuat la disposició del
crèdit per a la despesa és la D/212000300/1110/0000 “Manteniment
d'aplicacions informàtiques” del pressupost de despesa de l’Oficina
Antifrau de Catalunya.

VII.- L’oferta, tant econòmica com tècnica, presentada per l’adjudicatari a
la licitació també forma part integrant d’aquest contracte i estableix el
preu del contracte i les condicions i serveis addicionals que configuren les
prestacions contractuals conjuntament amb les assenyalades en el plec de
clàusules administratives particulars i en el plec de prescripcions
tècniques.

I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest document, acte
mitjançant el qual perfeccionen el contracte, amb el seu respectiu
consentiment i conformitat.

A la data de la signatura,

Director

Apoderat

OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA

CARLOS CASTILLA INGENIEROS, SA

Miguel Angel Gimeno Jubero

Carlos Castilla Ordériz
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