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Girona, 5 de novembre de 2019
REUNITS
D'una part, Joaquim Casanovas Lax, Gerent Territorial de Girona de l’Institut Català de la Salut.
D'altra part, Kevin James Hughes, major d'edat, amb DNI núm.Y6670591F, amb domicili, a efectes
d'aquest contracte, a Calle Ribera del Loira, 46, 28046-Madrid.
ACTUEN: El primer en representació de l'ICS, d’acord amb les competències atorgades per l’art.
10 h) de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut; i el/la segon/a en nom i
representació de l'entitat ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ESPAÑA, SL, proveïda de la
cèdula fiscal núm. B88172937, inscrit al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público(ROLECE)
ANTECEDENTS
Primer.- L’expedient de contractació CSE/AH04/1100890408/20/PNSP s’inicià mitjançant
resolució del gerent territorial de Girona de l’Institut Català de la Salut de data 1 d’octubre de
2019
Segon.- El plec de clàusules administratives i el de condicions tècniques van ésser aprovats
mitjançant resolució del gerent territorial de Girona de l’Institut Català de la Salut, el dia 1
d’octubre de 2019
Tercer.- L’expedient fou adjudicat definitivament mitjançant resolució del gerent territorial de
Girona de l’Institut Català de la Salut, de data 22 d’octubre de 2019.

CLÀUSULES DEL CONTRACTE
Primera.- L’ empresa ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ESPAÑA, SL es compromet a realitzar
el servei de manteniment de dos esterilitzadors Sterrad de l’Hospital Universitari de Girona
Doctor Josep Trueta, amb estricta subjecció al plec de clàusules administratives particulars i al
plec de prescripcions tècniques que regeixen la contractació, i a aquest contracte.
Segona.- L'import d'adjudicació d'aquest contracte és de 9.795,00euros (IVA exclòs) i
11.851,95euros (IVA inclòs)els quals seran abonats per la Generalitat en la forma que preveu el
plec de clàusules particulars.
Tercera.- El termini del present contracte serà des d’1 de gener de 2020 o des de la formalització
del contracte si fos posterior, fins el 31 de desembre de 2020, prorrogable d’acord amb el que
preveu el plec de clàusules administratives particulars.
Quarta.- Per tal de respondre a l'acompliment d'aquest contracte, s'ha constituït a favor de
l'administració una garantia definitiva per l'import de 489,75 euros a la Caixa General de Dipòsits
de la Generalitat de Catalunya, tal i com s'acredita amb l'exhibició del corresponent resguard en
aquest acte.
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Cinquena.- Atenent a la naturalesa de l'objecte del contracte, no és procedent la revisió de preus.
Sisena.- En cas de demora en el compliment del contracte, imputable a una o altra part, s'estarà
a les penalitzacions previstes al plec de clàusules administratives particulars.
Setena.- El contractista presta la seva conformitat al plec de clàusules administratives particulars i
al de prescripcions tècniques que regeixen la contractació i es sotmet, per a tot allò que no hi
estigui previst, als preceptes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
i posterior normativa de desplegament.
Vuitena.- L’empresa adjudicatària haurà de complir la normativa vigent en matèria de seguretat i
salut, així com el seguiment de la normativa interna de l’ICS en aquesta matèria, article 24 de la
Llei 54/2003 de prevenció de riscos laborals i i el Reial Decret 171/2004 de 30 de gener sobre
Coordinació d’activitats empresarials
Novena.- En estricta subjecció a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de
dades personals (BOE 294, de 6-12-2018), l’empresa adjudicatària declara mantenir l’estricta
confidencialitat i protecció de les dades a què accedeixi per a la correcta prestació del servei, ja
sigui durant la vigència del contracte o amb posterioritat a la seva resolució.

Onzena.- Corresponen al director gerent de l’ICS, les prerrogatives d’interpretació, modificació,
suspensió i resolució d’aquest contracte, en la forma i les condicions que la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, i posterior normativa de desplegament, preveu per als
de naturalesa administrativa (arts. 210 i ss.)
Perquè quedi constància d'aquests acords, se signa aquest contracte, en exemplar per duplicat,
en el lloc i la data abans esmentats.
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Per delegació del Director Gerent de l’ Institut
Català de la Salut de data 18 de març de 2010

Joaquim Casanovas i Lax
Gerent Territorial de Girona
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Kevin James Hughes
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