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16. Contracte

Assumpte: Contracte
Compra d’equipament de Radiologia pel nou Centre MQ de Reus, juntament amb el
seu manteniment.
Reus, 26 d’octubre de 2020
REUNITS
D’una part, el Sr. Òscar Subirats Torrebadell, major d’edat, en qualitat d’apoderat de
l’entitat CENTRE MQ REUS, SA, amb CIF A-43544733.
I de l’altre part, el Sr. Arturo Herráez García, major d’edat, en representació de l’empresa
SAKURA PRODUCTOS HOSPITALARIOS, SA amb CIF A39038963.

CENTRE M Q REUS, SA Societat Unipersonal: RM Tarragona, tom 1.420, foli 83, full T-17.206, - CIF A-43 544 733

INTERVENEN
El Sr. Òscar Subirats Torrebadell, en representació del CENTRE MQ REUS, SA, amb
domicili social a Reus (Tarragona), avinguda del Dr. Josep Laporte nº2, CP 43204, en
virtut de les facultats que resulten de l’escriptura d’apoderament autoritzada pel Notari de
Reus, la Sra. Elena Cantos Marquez, de data 21 de setembre de 2019 amb número 1472
del seu protocol.
EL Sr. Arturo Herráez García, en representació de SAKURA PRODUCTOS
HOSPITALARIOS, SA, amb domicili a C/ Fuentelviejo nº55, 28022, Madrid, en virtut de
les facultats que resulten de l’escriptura d’elevació a públic d’acord socials autoritzada
pel notari de Madrid, la Sra. Miriam Herrando Deprit, de data 30 d’octubre de 2015 amb
número 2.237 del seu protocol.
A efectes de notificació i comunicacions, les parts designen els domicilis que consten a
continuació:
o

Respecte de l’entitat CENTRE MQ REUS, SA: A l’avinguda del Dr. Josep
Laporte nº2, CP 43204 de Reus, Tarragona (adreçar-se a les oficines de GINSA,
AIE). Adreça de correu electrònic: contractacio@ginsa.cat.

o

Respecte del contractista, l’adreça assenyalada a l’annex dades de contacte: C/
Fuentelviejo nº55, 28022, Madrid. Adreça de correu electrònic:
info@sakurakonica.com.

Les notificacions es realitzaran preferentment per mitjans electrònic, a les adreces de
correu electrònic assenyalades.
En el cas que alguna de les parts contractants canviï de domicili haurà de comunicar-liho fefaentment a l’altre.
Les parts, que asseveren l’íntegra subsistència de les seves facultats i es reconeixien
recíprocament capacitat suficient per formalitzar el present ACORD i obligar-se en virtut
del mateix.

C/ d’Antoni Gaudí, 26
43203 Reus
Tel. 977 010 800 - Fax 977 317 399
www.grupsagessa.cat

LA NOSTRA MISSIÓ: oferir un servei de qualitat als clients, dotant els
professionals dels millors recursos disponibles i establint sinergies amb altres
centres sanitaris per tal de contribuir a la millora de la salut de les nostres
comarques.
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MANIFESTEN
1. Que en data 3 de juliol de 2020 es resol aprovar l’expedient de contractació de la
compra d’equipament de Radiologia pel nou Centre MQ de Reus, juntament amb la
contractació del servei de manteniment.
2. Que tramitat el procediment de licitació oportú, en data 13 d’octubre de 2020, l’òrgan
de contractació del Centre MQ Reus, SA va resoldre adjudicar el contracte a l’empresa
SAKURA PRODUCTOS HOSPITALARIOS, SA pels següents preus i condicions:
o Import total de 79.000 € (IVA exclòs) distribuït en les següents partides:
o
o

Import de la compra i instal·lació complerta: 72.000 € (IVA exclòs).
Import anual del manteniment: 3.500 € (IVA exclòs).

o L’equip ofereix la possibilitat d’accionar-lo fora de la sala.
Que en atenció a l’exposat, i desitjant ambdues parts formalitzat contractualment els
seus respectius drets i obligacions, convenen i accepten formalitzat el present contracte
que es subjectarà a les següents:
CLÀUSULES
Primera.- Objecte
L’objecte del contracte és la compra d’un equip digital mòbil de radiologia d’acord amb
les característiques i models establerts a l’oferta presentada en el procediment de
licitació i la contractació del servei de manteniment del referit equip (manteniment
preventiu; correctiu; tècnic legal i l’evolutiu i d’actualització). La compra de l’equip inclou
també la complerta instal·lació i adequació dels espais on va destinat.
Aquest contracte s’executarà d’acord amb les especificacions que es detallen en el plec
de prescripcions tècniques i en el plec de clàusules que consten a l’expedient
degudament signades pel contractista.
Les característiques del contracte, així com les condicions, seran les descrites a les
especificacions de l’oferta i en els termes establerts en aquest contracte i en la
documentació que s’adjunta amb caràcter contractual, el contingut de la qual el
Contractista manifesta conèixer, acceptar i s’obliga a complir íntegrament.
Qualsevol aspecte que sigui millorat pel Contractista a partir del mínim exigit en el plec
de prescripcions tècniques i plec de clàusules quedarà inclòs en el contracte.
S’inclou com a part integra del present contracte, revestint caràcter contractual i
degudament identificada per les parts, la següent documentació, que consta a
l’expedient:
o

Plec de clàusules, que figuren a l’expedient degudament signades pel
Contractista.

o

Plec de prescripcions tècniques, que figuren a l’expedient degudament signat pel
contractista.
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o

Oferta tècnica i oferta econòmica presentada pel Contractista.

En cas de discordança o contradicció entre el contingut dels plecs i el contingut de
l’oferta del Contractista, serà d’aplicació preferent el disposat en els plecs, en tot allò que
no sigui millorat per l’oferta del Contractista.
Segona.- Durada del contracte i termini d’execució
2.1. Contracte de subministrament
L’equip haurà de ser lliurat i instal·lat a les instal·lacions del Centre MQ de Reus
(ubicades al Carrer Vapor Nou, núm 8, CP 43201 de Reus) en el termini màxim de 60
dies.
La compra de l’equip preveu un període de garantia de 2 anys a comptar des de l’acta de
recepció amb conformitat de l’equip.
2.2. Contracte de manteniment
Un cop finalitzi el període de garantia, s’iniciarà el contracte de manteniment per un
període de dos anys, amb possibilitat de prorrogar-lo una vegada pel període d’un any.
En aquest cas, la pròrroga s’acordarà̀ per l’òrgan de contractació́ i serà̀ obligatòria per a
l’empresa contractista, sempre que la preavisi amb, almenys, dos mesos d’antelació́ a
l’acabament del termini de durada del contracte. La pròrroga no es produirà̀ , en cap cas,
per acord tàcit de les parts.
En cas de pròrroga, s’ha d’incloure a l’expedient un informe justificatiu de la seva
adequació́ amb la finalitat del contracte, el qual s’ha de publicar a la Plataforma de
serveis de contractació́ pública, d’acord amb l’article 159, apartat 1.1, de la Llei 5/2017,
del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de
creació́ i regulació́ dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en
establiments turístics, sobre elements radiotaxis, sobre begudes ensucrades envasades i
sobre emissions de diòxid de carboni (d’ara en endavant, Llei 5/2017, de mesures).
Tercera.- Condicions econòmiques del contracte
3.1 Preu del contracte
El preu del contracte que inclou la compra de l’equip i el servei de manteniment per la
vigència inicial és de 79.000 € (IVA exclòs), desglossat en les següents partides:
-

Import de la compra i instal·lació complerta: 72.000 € (IVA exclòs).
Import total per la vigència inicial de dos anys del contracte de manteniment :
7.000 € (IVA exclòs) (3.500 € anuals).

3.2 Abonaments
El pagament de l’aparell es realitzarà un cop feta l’acta de recepció amb conformitat.
El pagament del manteniment és realitzarà trimestralment, una vegada conformats els
serveis per part del Responsable del Contracte.
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Finalitzat cada període de facturació el contractista disposa de 15 dies naturals per
presentar la factura preferiblement en fomrat XML (factura electrònica) o PDF a la bústia
ingestió@grupsagessa.cat (pels serveis) i per la compra dels aparells a la bústia
aprov@ginsa.cat.
Els abonaments a l’empresa contractista es realitzaran d’acord l’estipular a la clàusula 23
del plec de clàusules.
Quarta.- Clàusula referida a l’accés de dades de caràcter personal
Considerant que el contractista té el paper d’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT, i en
cas de requerir accedir a documents que contenen dades de caràcter personal del
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT, en virtut del que preveu la Llei orgànica 3/2018,
de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals,
l’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT s’obliga a donar compliment a les obligacions
especificades en el document que s’annexa a aquest contracte.
Cinquena.- Execució del contracte
5.1 Condicions especials d’execució
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen; el
seu incompliment serà causa de resolució del contracte, en tenir caràcter essencial:
-

Garantir la seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball; i adoptar mesures
per prevenir sinistralitat laboral.

-

Remetre a l’ens públic contractant, quan aquest ho sol·liciti, la relació detallada
dels subcontractistes o subministradors que participin en el contracte; i el
justificant de compliment dels pagaments a aquells una vegada acabada la
prestació dins dels terminis de pagament legalment establerts a l’article 216 i a la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials en allò que li sigui aplicable.

-

Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions ètiques següents:
o

Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les
activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions
dels contractes.

o

No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.

o

Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els
processos de contractació pública durant l’execució dels contractes.

o

Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

o

Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest
realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte,
particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a
aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del
sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per
previsió legal.
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5.2 Resolució d’incidències
Les incidències que puguin sorgir entre les entitats contractants i l’empresa contractista
en l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé
per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant
expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article
97 del RGLCAP:
-

Proposta de l’entitat contractant o petició del contractista.
Audiència del contractista i informe del Server competent.
Informes tècnics.
Resolució motivada de l’òrgan de contractació i notificació al contractista.

Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.

5.3 Penalitats
Els criteris d’adjudicació i les condicions especials d’execució es consideren obligacions
contractuals essencials, de manera que en cas d’incompliment, l’òrgan de contractació
podrà optar:
-

Resoldre el contracte per incompliment culpable, cosa que pot donar lloc a la
inhabilitació per licitar en el termini de dos anys en qualsevol procediment de
licitació públic.

-

Continuar amb l’execució del contracte, amb la imposició de les penalitats
descrites a continuació.

Així mateix, l’endarreriment culpable en el compliment dels terminis compromesos, dels
criteris d’adjudicació i de les obligacions contractuals essencials podrà donar lloc a la
imposició de penalitats. Si es detecta algun incompliment en aquests àmbits, se’l
requerirà per tal que restableixi la situació d’incompliment que s’hagi advertit; si al primer
requeriment no dona compliment a la situació advertida, en el termini atorgat, se li podrà
imposar una penalitat de 100€ per cada dia que passi sense donar compliment al
requeriment, sense causa justificada; la imposició de la penalitat seguirà el procediment
assenyalat a continuació. Pel cas que la penalitat superi els 1.000€ es podrà valorar
resoldre el contracte, o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de
noves penalitats.
Sense perjudici de l’anterior, els endarreriments en el lliurament de l’equip seran
sancionat de forma específica, amb una penalitat xifrada en un 1% de l’import de la
compra IVA inclòs, per cada dia que passi sense que es doni compliment al requeriment.
Les penalitats seran descomptades de la factura.
Per al cas que el lliurament s’endarrereixi més de set dies naturals sense causa
justificada, l’òrgan de contractació podrà resoldre el contracte, sense perjudici de
reservar-se l’acció per exigir danys i perjudicis, que comprendrà el major cost que li hagi
suposat l’adquisició d’aquell aparell que amb motiu del seu no hagi pogut disposar del
mateix en el termini compromès.
Per imposar les anteriors penalitats es tramitarà el procediment estipulat a la clàusula
30.2 dels plecs de clàusules.
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Sisena.- Causes de resolució
A més de les estipulades en el plec de clàusules i en el plec de prescripcions tècniques
seran causes de resolució del contracte l’incompliment de les obligacions essencials
assenyalades de forma expressa en la documentació contractual i l’incompliment de les
condicions essencials d’execució expressament especificades al plec de clàusules.
Setena.-Garantia dels equips
S’estableix un període de garantia de l’equipament de dos anys, d’acord amb les
previsions establertes a la clàusula 9 del plec de prescripcions tècniques.
La garantia s’iniciarà a partir de la data de signatura de l’acta de recepció de l’equip.
Vuitena.- Règim del contracte
Les característiques de la compra així com les condicions, seran les descrites a les
especificacions de l’oferta presentada pel contractista; les especificacions en aquest
contracte i en la documentació que s’adjunta amb caràcter contractual, el contingut de la
qual el contractista manifesta, accepta i s’obliga.
Novena.- Llei de transparència
El contractista autoritza publicar totes les dades que surten en aquest contracte i ens
seus annexos i documentació complementaria, a l’efecte que les entitats contractants
puguin donar compliment a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés
a la informació i bon govern i altra normativa concordant.

Desena.- Jurisdicció competent
Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, les
modificacions i l’extinció d’aquest contracte que no sigui susceptible de recurs especial
en matèria de contractació, l’ordre jurisdiccional civil serà competent per resoldre les
controvèrsies que sorgeixen entre les parts en relació amb aquests extrems, amb
expressa submissió als Jutjats i Tribunals de Reus.

Òscar Subirats Torrebadell
Apoderat
CENTRE MQ REUS, SA

Arturo Herráez García
Apoderat
SAKURA PRODUCTOS
HOSPITALARIOS, SA
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