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PIUS HOSPITAL

de Valls
Expedient: GPHV

1117

Valls,22 de novembre de2e1T

REUNITS
D'una part, el Sr. Marti Barberá Montserrat, major d'edat, proveit de DNI nrim. 77.783.4S6-D en
nom i representació de Gestió Pius Hospital de Valls, S:A.M, en la seva qualitat de president
del Consell d'Administració, órgan competent per a la contractació, d'acord am¡ et que disposen
els estatuts de l'entitat.
D'altra part, el Sr. Joan l\laria Adserá Gebellf, major d'erl¡t, provelt de DNI núm. 3g.652.g04-E,
SOCTAL SANTA TECLA amb
domicili a Tarragona, Rambla Vella, 14, proveida de NIF ntim. G-43660377 segons acredita
litjanqant escriptura priblica d'apoderament atorgada per la citada empresa al setifavor davant
el notari de Tarragona, lnmaculada soler Torres, amb ntjm. de protocol 366.

en nom i representació de FUNDACIÓ SOCIOSAN|TAR|A I

ANTECEDENTS
l. En data 28 de marg de 2017 el consell d'administració de Gestió Pius Hospitat de Vails,
SAM, (en endavant GPHVSA) com a órgan de contractació, va aprovar, en eimarc del Text
refÓs de la llei de contractes del sector públic, Reial decret legislatiu 3/2011, I'expedient de
contractaciÓ del servei de bugaderia pels centres gestionaüs per GPHVSA I la Fundació
Vilaniu, mitjangant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i trámit ordinari.

ll. Arran el requeriment formulat per l'órgan de contractació a l'empresa en data 2T de
setembre de 2017, Fundació Sociosanitária i Social Santa Tecla va acreditar davant la

Mesa de contractació en temps i forma la seva capacitat i personalitat per a contractar i obligarse, i en especial, per a l'atorgament del present contracte.

Aixf mateix, la Fundació Sociosanitária i Social Santa Tecla va acreditar davant l'órgan de
contractaciÓ elcompliment de les obligacions tributáries i amb la Seguretat Social i va constituir
la garantia definitiva segons l'establert a I'apartat 15 delquadre de cáracterÍstiques.

lll' En conseqüéncia, l'Órgan de Contractació de GPHVSA va acordar en data 23 d'octubre de
2017 adjudicar el contracte a l'empresa Fundació Sociosanitária i Soeial Santa Tecla, d,acord
amb les caracterfstiques téoniques i els preus unitaris continguts en la proposició presentada.
lV. En compliment del disposat en la normativa reguladora del contracte, I'esmentada adjudicació
es va publicar al perfil del contractant de l'Órgan de Contractació el dia 2 de novemb ¡e de 2017.

V. Que en virtut del que s'ha exposat i dins del termini establert en la normativa reguladora del
contracte, convenen en I'atorgament del present contracte amb subjecció a les seguen[s
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PRIMERA.- L'empresa adjudicatária FUNDACTó soctosANtTARtA I SoctAL sANTA TECLA es
compromet a realitzar el servei Oe
u"
unitaris ofertats i en les mateixes condicions d'execució que les establertes al plec de Cláusules

O
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PIUS HOSPITAL

de Valls

Administratives Particulars, al Plec de Prescripcions Técniques, al euadre de Caracterfstiques
Especffiques i la seva proposta d'execució, si aquesta suposa una millora respecte del
iue
s'especifica als esmentats plecs.

sEGoNA.- L'empresa adjudicatária FUNDACIó soctosANtrARtA I soctAL SANTA TECLA es
compromet a lliurar a l'entitat contractant el subministrament ordinari de roba neta en l,horari
establert i, sense que hi hagi un volum mfnim obligatori, ni tampoc máxim, de manera que les
quantitats a subministrar per I'empresa FUNDActó SoctoSANtTARtA I SoótAL SANTA
iECLA
estaran condicionades a les necessitats reals de l'entitat contractar¡t
TERCERA.- El termini de vigéncia del present contracte és de tres (3) anys a comptar des de la
data del contracte preveientse.una prórroga de fins tres (3) anys mes. N'o obstani, atés que es
tracta d'una prestaciÓ amb incidéncia directa en la prestac¡O O'un servei públic, el contracte'podrá
quedar pronogat, si escau, de forma expressa amb efecte fins a la iormalitzacio del
seiuent
conkacte sempre que el corresponent concurs es convoqui dintre del termini de sis mesos a c-ontar
les de I'inici de la prórroga i en els termes estableús al Plec de Cláusules Administratives
Particulars.

qUARTA.- Els preus del present contracte no tindran revisió de preus d'acord amb que preveu
el
el quadre de característiques especlfiques i la cláusula quaranta-cinquena del plec de Cláusules
Administratives Particulars.
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clNAqFNA.- L'incompliment del present contracte per part del contractista será penalitzat d,acord
amb allÓ previst a la cláusula trenta-setena del Plec de Cláusules Administratives particulars i I'art.
212 del Reial Decret Legislatiu 312011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic.
glSENA.- ElPlec de Cláusules Administratives Particulars, elPlec de Prescripcions
Técniques iel
Quadre de Caracterfstiques Especffiques aixÍ com l'oferta presentada per l'adjudicatária tenen
carácter contractual i el representant de l'empresa sotasignant declaia el cbneixement dels
mateixos tot signant un exemplar de cadascun'dels esmeniáts plecs que s'adjunten al present
document.

SETENA.- L'empresa FUI¡DAC|Ó SOC|OSANITARIA I SOCTAL SANTA TECLA es sotmeten tot
9l que no estigui establert al Plec de Cláusules Adm¡nistratives part¡culars el plec de
Prescripcions Técniques, a les normes establertes al Reial Decret Legislatiu 3lZO11, de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes óel Sector prlblic i al RD
1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de l'esmentada Llei. Aixf

i

mateix, es sotmet

a

la

Jurisdicció Civil per

a qualsevol qüestió litigiosa relativa at fresent

contracte, de conformitat amb l'article 21 del citat RDL 32011.

Les parts se sotmeten expressament a la jurisdicció i competéncies dels Jutjats i Tribunals de
Tarragona, amb renúneia,a
altre fur que pogués correspondre'ls.
Com a
en data i

am

parts signen el present contracte en exemplars per duplicat

ryt
Marti Barberá Montserrat
President del ConseH

de
Gestió Pius Hospitalde Valls, S.A.M
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