Contracte per a XXX
Expedient: XXXXXX
REUNITS
D’una banda, XXXXX, càrrec XXXXX actuant en nom i representació de l’entitat CIMALSA amb CIF XXXXXX
domiciliada a XXXXXXXX, segons consta a l’escriptura atorgada en data XXXXXX davant el notari de
l’Il·lustre Col·legi de XXXXXX, el Sr. XXXXXXXX , amb el número de protocol XXXXXXX
I de l’altra, XXXXX, càrrec XXXXXX, actuant en nom i representació de l’entitat XXXXXXX amb CIF XXXXXX
domiciliada a XXXXXXXX, segons consta en l’escriptura atorgada en data XXXXXX davant el notari de
l’Il·lustre Col·legi de XXXXXX, el Sr. XXXXXXXX , amb el número de protocol XXXXXXX.
En el supòsit que l’empresa estigui inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat
de Catalunya, el contractista acredita i declara vigents les circumstàncies que figuren en ell.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament competència i capacitat per formalitzar el present contracte.
ANTECEDENTS
1. La licitació del servei objecte del present contracte va ser proposada pel departament xxxxx de CIMALSA
2. La contractació de la possible despesa que es pogués derivar en el seu cas per aquest contracte, ha estat
avaluada per la Direcció Corporativa de CIMALSA.
3. L’aprovació de l’expedient de contractació així com l’adjudicació del present contracte foren acordades
mitjançant les respectives resolucions; els seus documents s’uneixen al present document com a
annexos 1 i 2 respectivament, que signen les parts amb signatura electrònica avançada basada en un
certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica.
CLÀUSULES DEL CONTRACTE
1. L’entitat XXXXXX es compromet a l’execució del contracte de serveis de referència, subjectant-se
estrictament al Plec de clàusules administratives particulars i al Plec de prescripcions tècniques aprovats
per CIMALSA, documents contractuals que accepta plenament, de la qual cosa deixa constància signant
en aquest acte la totalitat dels esmentats documents, els quals s’uneixen al present contracte com a
annexos 3 i 4.
2. El preu total del contracte és el que consta en l’oferta econòmica de l’adjudicatari que s’adjunta per còpia
com Annex 5, que signen les parts.
La revisió del preu xxxx
Forma de pagament: XXXXXX
Termini de pagament: XXXXXX
3. El termini d’execució del contracte és de xxxxx ANYS. La pròrroga xxx
4. Per respondre del compliment d’aquest contracte, s’ha constituït a favor de CIMALSA una garantia
definitiva segons s’acredita per l’exhibició, en aquest acte, del resguard corresponent, que s’uneix al
present contracte com a annex 6, que signen les parts.
5. La societat contractista executarà el contracte en amb l’oferta tècnica presentada en la licitació per
l’adjudicatari, que s’adjunta per còpia com Annex 7, que signen les parts. En el supòsit de defectes o
incompliments en l’execució del contracte s’aplicarà allò que disposa el Plec de clàusules administratives
particulars i Plec de prescripcions tècniques que el regulen.
6. La contractista declara sota la seva responsabilitat que no es troba sotmès a cap de les prohibicions que
per contractar amb les administracions públiques estableix l’article 71 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 i que en els seus
òrgans de govern o administració no figura cap de les persones a què fan referència la Llei 21/1987, de 26
de novembre, sobre incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, i la restant
legislació aplicable sobre incompatibilitats.

7. La societat contractista resta obligada al compliment durant tot el període d’execució del contracte de les
normes i condicions fixades, en el seu cas, al conveni col·lectiu d’aplicació.
8. Aquest contracte té caràcter privat i es regirà per la normativa que preveu expressament el Plec de
clàusules administratives particulars que el regulen, i qualsevol altra que fos d’aplicació preceptiva en el
seu cas, amb sotmetiment exprés a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de
dades, en aquells supòsits en què l’execució del contracte requereixi, en el seu cas, la cessió de dades
per part de CIMALSA al contractista
9. Amb la signatura del present contracte, la societat contractista adquireix en exclusiva tots els drets
compromisos i obligacions assumits per l’adjudicatari i derivats de la licitació.
I perquè així consti tot el que s’ha convingut, els interessats signen aquest contracte.

PER CIMALSA

PER XXXXXXXXX

(Signatura)

(Signatura)

Sr/Sra. XXXXXXXXX

Sr/Sra. XXXXXXXXX
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