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CONTRACTE administratiu per a la contractació del subministrament de
fórmules de nutrició enteral per al Consorci Sanitari de l’Anoia, referència
4_CSA_2019.

REUNITS
D'una part, el Sr. Ferran García i Cardona, en nom i representació del
Consorci Sanitari de l’Anoia, proveït de CIF Q0801091J, en la seva
qualitat de Gerent, mitjançant escriptura pública amb núm. de protocol
1243, atorgada pel notari d’Igualada, Sr. Carlos Calatayud Chollet, el 7 de
novembre de 2011, i com a òrgan competent per a la contractació
administrativa, per acord del Consell Rector (DOGC núm. 7330 de 16 de
març de 2017).
I de l’altra part, el Sr. Cayetano Tomás López Serrano, major d’edat, amb
DNI número xxxxxxxx, en virtut d’escriptura de data 1 de juny de 2020
amb número de protocol 659, atorgada davant el Notari de Madrid, el Sr.
Carlos de Prada Guaita, en nom i representació de l’empresa Vegenat
Healthcare SLU amb domicili a Pueblonuevo del Guadiana (06184),
Ctra.Badajoz-Montijo km 24, proveïda de CIF B87772638.

A N T E C E D E N T S

A D M I N I S T R A T I U S

I. En data 13 de desembre de 2019, l’òrgan de contractació del Consorci
Sanitari de l’Anoia va aprovar l’expedient de contractació de
subministrament de fórmules de nutrició enteral per al Consorci Sanitari
de l’Anoia, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària i, juntament
amb l’expedient, es va aprovar la despesa, el plec de clàusules
administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques i el quadre
de característiques que regeixen la contractació i que tenen caràcter
contractual.
II. En data 7 de juliol de 2021 se li va requerir a l’empresa Vegenat
Healthcare SLU, d’acord amb el que preveu Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic i al Reial Decret 1098/2001,
per tal que presentés la documentació detallada al plec de clàusules
administratives particulars, documentació la qual ha estat presentada en
temps i forma.
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III. L’òrgan de contractació del Consorci Sanitari de l’Anoia, en
compliment del que disposa l’article 148 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic i el Reial Decret 1098/2001,
de Contractes del Sector Públic, va acordar en data 6 de setembre de
2021 resoldre l’adjudicació del lot 16 a l’empresa Vegenat Healthcare
SLU. Aquesta resolució es va notificar a l’empresa i es va publicar al Perfil
de Contractant del Consorci Sanitari de l’Anoia.

CLÀUSULES
PRIMERA.- L’empresa adjudicatària Vegenat Healthcare SLU, es
compromet a realitzar la prestació del subministrament del lot adjudicat
d’acord amb la seva proposta i amb el preu ofert en la seva proposició, i
en les mateixes condicions d’execució que les establertes al plec de
clàusules administratives particulars, al plec de prescripcions tècniques i
la seva proposta d’execució, si aquesta suposa una millora respecte del
requerit als esmentats plecs.
SEGONA.- L’empresa adjudicatària s’obliga a executar el subministrament del lot 16 de fórmules de nutrició enteral per al CSA per la quantitat
que s’estableix en l’annex adjunt a aquest contracte.
TERCERA.- La vigència del contracte s’estableix en 4 anys des de la
signatura del contracte, sense possibilitat de pròrroga.
QUARTA.- El preu establert en la clàusula segona serà abonat al
contractista en els termes establerts a l’art. 196 del Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic i al Reial Decret 1098/2001.
Atès allò especificat a l’article 103 de la LCSP i al context econòmic
actual del Consorci Sanitari de l’Anoia no procedeix la revisió de preus
del present contracte, d’acord amb l’establert en l’apartat 3.F del quadre
de característiques del plec de clàusules administratives particulars.
CINQUENA- L’incompliment de les obligacions assumides en virtut
d’aquest contracte per part de l’empresa Vegenat Healthcare SLU,
tindran com a efecte allò establert en el plec de clàusules
administratives particulars que regeixen aquesta contractació.
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SISENA.- La Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics
al sector públic de Catalunya preveu el foment de la factura electrònica
en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, i la Llei Estatal 25/2013, de
27 de desembre, d'Impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures en el Sector Públic, regula l'obligació de
presentació de factura electrònica a les Administracions Públiques a
partir del 15 de gener de 2015. Per tant, l’adjudicatari ha de lliurar les
seves factures al servei e.FACT del Consorci d’Administració Oberta de
Catalunya (AOC), en la seva condició de Punt General d’Entrada de
Factures Electròniques del Sector Públic de Catalunya
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=7.
Els codis DIR de la nostra entitat són els següents:
ENTITAT
Consorci
Sanitari de
l’Anoia

CIF
Q0801091J

OFICINA
DIR3
COMPTABLE
Consorci
A09006564 Sanitari de
A09006564
l’Anoia
DIR3

ÒRGAN
GESTOR
Consorci
Sanitari de
l’Anoia

UNITAT
TRAMITADORA
Consorci
A09006564 Sanitari de
l’Anoia
DIR3

A més dels requisits legalment establerts, les factures, han de contenir
l’indicador de servei o aprovisionament que permeti la correcta
tramitació de la factura:
· Número d’expedient de contractació si s’escau (FileReference)
· Número de comanda (ReceiverTransactionReference)
· Número d’albarà (DeliveryNote)
Podeu trobar la informació relativa a la factura electrònica en l’àmbit de
la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic en l’espai web de
comunicació amb proveïdors:
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/economia_del_sect
or_public/tresoreria_i_pagaments/
Podeu adreçar les consultes relacionades amb el lliurament i els
requisits formals de la factura electrònica al servei e.FACT del Consorci
AOC. Les dades de contacte del servei de suport tècnic de l’AOC són
efact@aoc.cat , telèfon: 902 013 448.
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-laciutadania/e.FACT-Empreses
Heu de continuar adreçant les vostres consultes relacionades amb el
contingut comercial de la factura i els indicadors de servei o
aprovisionament a les persones de contacte que us han sol·licitat el bé
o servei.
Qualsevol aclariment es pot adreçar a la oficina d’impuls a la factura
electrònica de la Generalitat a l’enllaç següent:
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https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webF
ormId=6&set-locale=ca_ES
SETENA.- L’incompliment del present contracte per part del contractista
serà penalitzat d’acord amb allò previst en l’apartat 3.I del quadre de
característiques del plec de clàusules administratives particulars i l’art.
190 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
VUITENA.- El quadre de característiques específiques, el plec de
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques
tenen caràcter contractual i el representant de l’empresa adjudicatària
declara el seu coneixement.
NOVENA.- L’empresa Vegenat Healthcare SLU, es sotmet en tot el que
estigui establert al plec de clàusules administratives particulars i el plec
de prescripcions tècniques, a les normes establertes per la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i al Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de
l’esmentada Llei. Així mateix, es sotmet a la Jurisdicció contenciósadministrativa per a qualsevol qüestió litigiosa relativa al present
contracte.
Com a prova de conformitat, ambdues parts signen aquest contracte,
Igualada, 7 octubre 2021

Sr. Ferran García Cardona

Gerent
Consorci Sanitari de l’Anoia

Sr. Cayetano Tomàs López Serrano

Apoderat de
Vegenat Healthcare SLU
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CODI CSA TIPUS DIETA

DESCRIPCIÓ DIETA

16

5932472 Mòdul de carbohidrats

Mòdul líquid hipercalòric sense lípids i sense
fibra, per a pacients amb cirurgia
programada, saboritzada. Envàs 200 ml.

HOSPITALITZACIÓ UNITAT DE
(HOSP) ó
MESURA
DOMICILIÀRIA (DOM) LICITADA

HOSP

UNI

QUANTITAT
ESTIMADA ANUAL

LOT

ANNEX – import anual

82

BASE IMPOSABLE
UNITÀRIA MÀXIMA
DE LICITACIÓ
ANUAL (sense IVA)

2,400

IVA

BASE
IMPOSABLE
TOTAL
MÀXIMA DE
LICITACIÓ
ANUAL (sense
IVA)

ADJUDICATARI

IMPORT
OFERTAT
UNITARI (sense
IVA)

IVA

10%

196,80

VEGENAT
HEALTHCARE
SL

1,4

10

IMPORT
OFERTAT TOTAL
(sense IVA)

114,80

