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PLEC DE CLÀUSULES CONTRACTUALS
PROCEDIMENT NEGOCIAT

Denominació

SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT D’UN EQUIP DE
MULTIFUNCIÓ MITJANÇANT RÈNTING.

Objecte

Contractació del subministrament d’un equip d’impressió
digital multifuncional i el seu manteniment mitjançant la
modalitat de rènting.

Tramitació

Ordinària

Procediment

Negociat

Òrgan de
Contractació

Nacional

Departament
sol·licitant

FEDERACIÓ DEL CAMP DE TARRAGONA

Publicació

Perfil del contractant
http://www.esquerra.cat/perfildelcontractant/index.html
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PLEC DE CLÀUSULES CONTRACTUALS REGULADORES DEL
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT D’UN EQUIP DE
MULTIFUNCIÓ MITJANÇANT RÈNTING

DISPOSICIONS GENERALS
Clàusula 1. Objecte del contracte
El contracte té per objecte el subministrament d’un equip d’impressió digital
multifuncional i el seu manteniment mitjançant la modalitat de rènting.
També comprèn la instal·lació i configuració de l’equip al lloc que indiqui Esquerra
Republicana. El manteniment de l’equip multifuncional comprèn les reparacions i
posades a punt necessàries i el subministrament dels consumibles que siguin
necessaris per a complir amb les finalitats que li són pròpies.
Clàusula 2. Necessitat i idoneïtat del contracte
Atenent a la necessitat de renovació de l’equip actual que es troba al local de la
Federació Regional del Camp de Tarragona a Reus.
Clàusula 3. Pressupost de licitació
El cost d’arrendament es fixa en la quantitat de 3.600,00 euros als quals s’aplicarà el
tipus d’IVA corresponent, aquest import es calcula tenint en compte un import mensual
de 60,00 euros més IVA per seixanta (60) mensualitats.
L’import del manteniment, per tota la durada del contracte, s’estima en la quantitat de
742,50 euros als quals s’aplicarà el tipus d’IVA corresponent, aquest import es calcula
en base al consum mitjà actual: això és, 750 còpies mensuals en blanc i negre i 100
còpies mensuals en color. Aquests volums són orientatius i amb la única finalitat
d’estimar un preu cert. En cap cas serà obligatori realitzar aquesta o qualsevol altra
quantitat de còpies o impressions.
El manteniment es calcularà d’acord amb els preus unitaris següents:

Preu
Descripció
Còpia en color
Còpia en blanc i negre

(sense IVA)

Preu
Tipus IVA

(amb IVA)

0,06 €

21%

0,0726 €

0,0085 €

21%

0,0103 €

El pressupost de licitació conjunta es fixa en la quantitat de 4.342,50 euros als quals
s’aplicarà el tipus d’IVA corresponent (911,93 euros, 21% IVA), essent l’import total de
licitació de CINC MIL DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE euros i QUARANTA-TRES
cèntims (5254,43 euros).
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Clàusula 4. Durada del contracte i possibles pròrrogues
El contracte tindrà una durada de seixanta (60) mensualitats a comptar des de la data
de lliurament i posada en marxa de l’equip.
Finalitzat aquest termini, l’arrendatari podrà optar per renovar l’arrendament de l’equip
per la Renda de mercat vigent en aquell moment o bé per la seva devolució.
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PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT
Clàusula 5. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
El contracte es tramitarà de forma ordinària i s’adjudicarà d’acord amb allò que estableix
l’article 31 de les Instruccions Internes de Contractació.
L’òrgan que avaluarà les proposicions presentades i adjudicarà (d’acord amb els criteris
establerts a les clàusules desena i onzena) a la oferta més avantatjosa, és l’Òrgan de
Contractació, sense perjudici de l’emissió dels informes tècnics que l’òrgan de
contractació necessiti.
L’òrgan de contractació no pot declarar deserta la licitació quan el nombre de proveïdors
inscrits sigui d’almenys tres (3), sempre que existeixi un nombre de proposicions
admissibles que responguin als criteris d’adjudicació.
L’òrgan de contractació podrà, de manera motivada, excloure a una empresa del procés
de licitació quan la proposició realitzada no concordi amb la documentació examinada,
quan el valor de l’oferta o ofertes tinguin valors anormals o desproporcionats, quan
existeixi error o inconsistència en l’oferta del licitador que la faci inviable o bé per
qualsevol altre motiu que alteri el sentit de la proposició.
L’adjudicació s’ha de dictar a favor del licitador que hagi presentat la proposició més
avantatjosa, segons els criteris establerts en aquest Plec de clàusules contractuals.
Clàusula 6. Publicitat de la licitació
La present licitació es publicarà mitjançant anunci en el Perfil del contractant
(http://www.esquerra.cat/perfildelcontractant/index.html) que es mantindrà fins a
l’adjudicació del contracte.
Clàusula 7. Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions
La documentació per prendre part en aquesta licitació es presentarà dins el termini
establert en l’anunci de licitació.
La documentació s’haurà d’adreçar a Esquerra Republicana a través del Portal de
licitacions.
La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya i haurà d’anar degudament signada pel licitador.
La presentació de la documentació es realitzarà, preservant el principi de secret de les
ofertes, en almenys dos (2) arxius separats, un dels quals inclourà únicament l’oferta de
licitació. En tot cas, el nom dels arxius haurà de permetre la ràpida identificació de la
documentació que contenen.
La documentació a presentar és la que es detalla a continuació:
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7.1. Documentació referent a l’acreditació de capacitat i solvència
La documentació referent a l’acreditació del compliment dels requisits de capacitat i
solvència s’haurà de presentar en un o diversos arxius numerats, diferenciats o
independents de l’arxiu referit a l’oferta, identificats amb la següent nomenclatura:
Declaracio_responsable_Negociat_Renting_Fotocopiadora_NOM_DEL_LICITADOR
La Declaració responsable es presentarà d’acord amb el model de Responsabilitat
Social Corporativa (RSC) que es troba a l’apartat del perfil del contractant i que
substitueix l’acreditació documental en el moment de la presentació de proposicions.
S’haurà de presentar també el Compromís de confidencialitat, secret professional i
aplicació de les mesures de seguretat de la LOPD, d’acord amb el model accessible des
del perfil del contractant.
En cas d’empresa no resident caldrà incloure una declaració expressa de submissió a
la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona de qualsevol ordre, per a totes les
incidències, que de forma directa o indirecta, puguin sorgir del contracte, amb renúncia,
si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que li pogués correspondre.
Tots els documents hauran de ser degudament signats pel licitador o persona amb
capacitat suficient de representació per a subscriure les esmentades declaracions en
nom d’aquest.
Amb la signatura de l’esmentada documentació el licitador adquireix el compromís de
presentar, en cas de ser reclamat per Esquerra Republicana i en el termini de vuit (8)
dies naturals, els documents relatius al compliment dels requisits de personalitat,
capacitat i representació de l’empresari, així com de la solvència requerida.
L’òrgan de contractació, davant de defectes esmenables, es posarà en contacte amb
l’empresa participant per tal que els pugui esmenar en el termini de tres (3) dies hàbils.
L’òrgan de contractació podrà fer totes les comprovacions pertinents en qualsevol
moment de la licitació.
Amb la signatura del document de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) també es
presta la conformitat a que totes les comunicacions, que es produeixin durant la
tramitació del procediment de contractació, es puguin fer a l’adreça de correu electrònic
que figura a l’encapçalament del mateix.
7.2. Proposició de licitació
La proposició de licitació s’haurà de presentar en un o diversos arxius numerats,
identificats amb la següent nomenclatura:
Proposicio_licitacio_Negociat_Renting_Fotocopiadora_NOM_DEL_LICITADOR
Haurà d’incloure l’oferta presentada i la documentació tècnica que la complementi, si
escau.
Tots els documents han de ser degudament signats pel licitador o representant.
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Clàusula 8. Termini per a la presentació de la documentació i les proposicions
El termini per a la presentació de les proposicions i la documentació exigida serà de vuit
(8) dies naturals a comptar des de la data de publicació de l’anunci de licitació.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses.
Clàusula 9. Requisits de capacitat, aptitud i solvència dels licitadors
Estan capacitades per contractar amb Esquerra Republicana les persones físiques o
jurídiques, amb condició d’empresari, que tinguin plena capacitat d’obrar i que no
incorrin en cap dels supòsits d’incapacitat o prohibicions de contractar establerts a la
legislació vigent.
Els empresaris hauran de disposar d’una organització amb elements personals i
materials suficients i amb una finalitat que tingui relació directa amb l’objecte del
contracte, així com de l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui
exigible per a la realització de l’activitat o prestació que constitueix l’objecte del
contracte.
Clàusula 10. Criteris per a la valoració de les ofertes
Per determinar l’oferta més avantatjosa valoraran les proposicions presentades utilitzant
el preu i els criteris vinculats amb l’objecte del contracte com la qualitat o els seus
mecanismes de control, el valor tècnic de la proposició, els terminis de lliurament, les
característiques estètiques o funcionals, el manteniment o altres similars.
Esquerra Republicana no contracta amb empreses que vulneren els drets fonamentals
i prioritza les que assumeixen valors de responsabilitat social corporativa en els àmbits
social, ambiental, de bon govern i de transparència.
D’acord amb aquestes premisses, els criteris a tenir en compte a l’hora de valorar les
proposicions presentades seran els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació
que es detalla per a cadascun d’ells.
SISTEMA
AVALUACIÓ

CRITERI
A

Criteris avaluables
forma automàtica

de

Automàtic

PUNTUACIÓ
MÀXIMA
10 punts

Si no s’acredita la documentació bàsica requerida en el punt A,
no es procedirà a avaluar l’oferta
B

Preu ofert

Fórmula

50 punts

C

Requisits tècnics

Taula

40 punts

TOTAL

100 punts
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A. Criteris avaluables de forma automàtica
Es valorarà la documentació bàsica requerida presentada per tal de poder continuar
amb la tramitació de la valoració de la proposició.
No es valoraran les proposicions que no s’ajustin amb l’objecte i durada del contracte.
Tanmateix, per continuar amb la valoració de l’oferta serà imprescindible l’aportació dels
següents documents:
a. DNI, NIF o CIF de l’empresa o empresari que es presenta a la licitació.
b. Document de Compromís de confidencialitat, secret professional i
aplicació de les mesures de seguretat de la LOPD (document a
descarregar del perfil del contractant i presentar degudament signat).
c. Document de Responsabilitat Social Corporativa (document a
descarregar del perfil del contractant i presentar degudament signat).
B. Preu ofert
La valoració del preu ofert es durà a terme d’acord amb els criteris i fórmules que es
detallen a continuació.
En cap cas s’avaluaran les ofertes que, d’acord amb la clàusula tretze, siguin anormals
o desproporcionades. Tampoc es consideraran les ofertes que excedeixin el pressupost
total de licitació o els seus preus unitaris.
Les ofertes presentades podran obtenir una puntuació màxima de cinquanta (50) punts
repartits de la forma següent:

DESCRIPCIÓ

PUNTUACIÓ
MÀXIMA

Arrendament de l’equip

25

Manteniment (preu per impressió b/n)

10

Manteniment (preu per impressió color)

15

TOTAL
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó = 25 ×

50 punts

𝑂𝑀𝐸𝑀(𝑏/𝑛)
𝑂𝑀𝐸𝑀(𝑐)
𝑂𝑀𝐸𝐴
+ 10 ×
+ 15 ×
𝑂𝑉𝐴
𝑂𝑉𝑀(𝑏/𝑛)
𝑂𝑉𝑀(𝑐)

On:
𝑂𝑀𝐸𝐴 = 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑎 𝑙 ′ 𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑙′𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝
𝑂𝑉𝐴 = 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑎 𝑙 ′ 𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑙′𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝
𝑂𝑀𝐸𝑀(𝑏/𝑛) = 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑢 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑏/𝑛
𝑂𝑉𝑀(𝑏/𝑛) = 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑢 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑏/𝑛
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𝑂𝑀𝐸𝑀(𝑐) = 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑢 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟
𝑂𝑉𝑀(𝑐) = 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑢 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟
C. Requisits tècnics
Els requisits tècnics que es tindran en compte estan directament vinculats a l’objecte del
contracte i són, entre d’altres, la qualitat o els seus mecanismes de control, el valor
tècnic de la proposició, les característiques estètiques i funcionals, l’assistència tècnica
o altres de similars.
En concret es tindran en compte els requisits tècnics següents:
Requisit tècnic
Impressora, escàner i copiadora

20 ppm

Punts
Si

5

No

0

Més de 20ppm

5

20ppm

Disc dur 32 GB

Menys de 20ppm

0

Més de 32 GB

5

32 GB

Impressió A4 i A3

Finalitzador

Garantia en peces, mà d’obra i desplaçament dels
tècnics i tòner.

Temps de resposta per les avaries

2,5

Menys de 32GB

0

Si

3

No

0

Si

5

No

0

Més de 5 anys

5

5 anys
Menys de 5 anys

Revisions preventives de l’equip

2,5

2,5
0

Més d’1/any

3,5

1/any

1,5

Menys d’1/any

0

Més de 24h

0

24h

1,5

Menys de 24h

3,5
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Temps de lliurament dels consumibles

Més de 48h

0

48h

2,5

Menys de 48h
Total

5

40 punts

Clàusula 11. Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
En cas d'igualació de proposicions més avantatjoses des del punt de vista dels criteris
que serveixin de base per a l'adjudicació, s'adjudicarà el contracte a la proposició que
resulti d'aplicar els criteris de preferència que s'indiquen a les Condicions generals de
contractació d’Esquerra Republicana i que es detallen a continuació:
a) A favor de les proposicions presentades per empreses que en el moment
d'acreditar la seva solvència tècnica tinguin en la seva plantilla un número de
treballadors amb discapacitats superior al 2% i en funció del percentatge.
b) A favor de les proposicions d'empreses sense ànim de lucre, en els supòsits i
d'acord amb els criteris i requisits establerts a la normativa general de
contractació.
c) A favor de les proposicions d'empreses o les entitats reconegudes com a
Organitzacions de Comerç Just, quan en els productes objecte del contracte
existeixi una alternativa en aquest sentit.
d) A favor de les proposicions presentades per les empreses que, en el moment
d'acreditar la seva solvència tècnica o professional, compleixin les directrius i
mesures que es determinin tendents a promoure la igualtat efectiva entre dones
i homes en el mercat de treball, d'acord amb la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de
març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
e) A favor de les proposicions presentades per les empreses que, en el moment
d'acreditar la seva solvència tècnica o professional, compleixin els requisits que
es determinin a la Llei 10/2010, de 7 de maig, d'acollida de persones immigrades.
f)

A favor de la proposició que comprengui l'oferta econòmica més baixa.

En cas de seguir persistint l'empat després d'aplicar tots els criteris precedents, es
decidirà l'adjudicació, entre elles, per sorteig.
Clàusula 12. Variants
Els licitadors no poden presentar variants en les seves proposicions.
Clàusula 13. Proposicions anormals o desproporcionades
Es considerarà que una proposició és anormal o desproporcionada quan l’oferta
econòmica representi una rebaixa d’un 30% o més en relació al preu màxim de licitació
establert per a cadascun dels conceptes.
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Clàusula 14. Garantia
Per prendre part en aquesta licitació no s’exigeix la constitució de garantia provisional.
Clàusula 15. Formalització del contracte
L’adjudicatari s’obliga a formalitzar el contracte per escrit mitjançant document privat
dins el termini de trenta (30) dies hàbils a comptar des del següent a la recepció de la
notificació de l’adjudicació.
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DISPOSICIONS RELATIVES AL CONTRACTE
Clàusula 16. Drets i obligacions de les parts
Amb caràcter general, els drets i les obligacions de les parts són els indicats a les
condicions generals de contractació publicades al perfil del contractant, els indicats a les
clàusules específiques del contracte, i els que resulten de la documentació contractual i
la normativa aplicable.
Amb caràcter específic, els drets i les obligacions del contractista són:
-

-

-

-

L’obligació de realitzar els serveis amb l’estricta subjecció a les clàusules
establertes al Plec de clàusules contractuals i al contracte.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels serveis executats, així
com de les conseqüències que se’n derivin per a Esquerra Republicana i per a
tercers, de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes
en l’execució del servei.
El contractista ha de complir les disposicions vigents en matèria fiscal,
administrativa, laboral, de Seguretat Social, de prevenció de riscos laborals així
com la normativa específica del sector que reguli l’objecte del contracte.
La naturalesa de la contractació exclou qualsevol vinculació laboral entre
Esquerra Republicana i el personal del contractista o dels seus subcontractistes,
si n’hi ha.
L’incompliment de la normativa citada per part d’alguna de les parts que
intervenen en el procés d’execució dels serveis contractats serà considerat
incompliment contractual.

Clàusula 17. Assegurances
No s’exigeix al contractista disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.
Clàusula 18. Cessió
El contractista solament podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del
contracte, mitjançant l’autorització prèvia i expressa d’Esquerra Republicana.
Clàusula 19. Subcontractació
El contractista no podrà subcontractar, tret d’autorització expressa per part d’Esquerra
Republicana, prèvia petició formal i per escrit del contractista on faciliti una relació de
les empreses subcontractades.
Clàusula 20. Confidencialitat de la informació
El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual tingui
accés degut a la celebració del contracte així com a la seva execució i a la qual s’hagués
conferit aquest caràcter en el present Plec, en el propi contracte o, àdhuc en cas
d’imprevisió, quan per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal.
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El deure de confidencialitat tindrà un caràcter indefinit i restarà vigent durant la prestació
del servei així com un cop extingida la relació contractual.
El contractista no podrà utilitzar per a si ni proporcionar a tercers cap dada dels treballs
contractats, ni publicar, totalment o parcial, el contingut d’aquests sense autorització
escrita d’Esquerra Republicana. En tot cas el contractista serà responsable dels danys
i perjudicis que es derivin de l'incompliment d'aquesta obligació.
L’òrgan de contractació no pot divulgar la informació facilitada pels licitadors i designada
com a confidencial.
Clàusula 21. Protecció de dades de caràcter personal
El contractista s’obliga a complir la Llei orgànica de protecció de dades (LOPD) i per tant
a registrar a l’AEPD els fitxers de dades personals que creï per a la prestació de serveis,
i a complir les mesures de seguretat corresponents.
Esquerra Republicana queda exonerada de qualsevol tipus de responsabilitat derivada
de l’incompliment per part del contractista de les seves obligacions respecte a les dades
personals que tracti per a la prestació del servei.
Esquerra Republicana no cedirà al contractista cap fitxer amb dades personals. En el
supòsit que per a la prestació de serveis, el contractista o els seus professionals
accedeixin a dades personals propietat d'Esquerra Republicana, el Prestador de serveis
es compromet a adoptar les mesures necessàries d’índole tècnica i organitzativa que
garanteixin la seguretat dels fitxers d’aquestes dades, així com evitar la seva alteració,
pèrdua, tractament o accés no autoritzats, d’acord amb la LOPD i el seu Reglament.
El contractista respondrà, per tant, de les infraccions en què pugui incórrer en el cas que
destini les dades personals a una altra finalitat, les comuniqui a un tercer, o en general,
les utilitzi de forma irregular, així com quan no adopti les mesures corresponents per
l'emmagatzematge i custòdia de les mateixes. A aquest efecte, el contractista s'obliga a
indemnitzar a Esquerra Republicana per qualssevol danys i perjudicis que sofreixi
directament, o per tota reclamació, acció o procediment, que tingui com a causa un
incompliment o compliment defectuós del contractista o dels seus professionals del que
disposa tant el contracte com la normativa reguladora de la protecció de dades de
caràcter personal.
Clàusula 22. Propietat intel·lectual
En el supòsit que, com a conseqüència de la prestació dels serveis objecte d’aquest
contracte, el contractista elabori projectes, informes, estudis, fotografies, vídeos o altres
documents, aquests seran propietat d’Esquerra Republicana a tots els efectes, sense
que el contractista pugui conservar-los, ni obtenir-ne còpies o facilitar-los a terceres
persones sense l’autorització expressa d’Esquerra Republicana.
Esquerra Republicana podrà realitzar a aquests projectes, informes, estudis, fotografies,
vídeos i altres documents elaborats pels contractistes, les modificacions que consideri
necessàries.
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Clàusula 23. Facultat d’Esquerra Republicana sobre manteniment d’estàndards de
qualitat en la prestació del servei
Esquerra Republicana es reserva la realització de comprovacions sobre la qualitat de
l’objecte del contracte pels mitjans que consideri adients.
El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions equivalents
als criteris econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del contracte i el
personal que adscrigui a la prestació del servei haurà d'observar els nivells mínims de
comportament i les regles de decòrum adients a la prestació contractada.
Clàusula 24. Lloc de prestació dels serveis
El lloc de prestació dels serveis serà al local d’Esquerra Republicana situat a Reus.
Clàusula 25. Pagament i règim de facturació
El contractista presentarà factures amb la periodicitat establerta en el contracte i el seu
pagament es realitzarà dins el termini màxim de trenta (30) dies naturals des de la
recepció de la corresponent factura.
Clàusula 26. Modificació del contracte
No es preveu la modificació del contracte.
Clàusula 27. Causes de resolució del contracte
El contracte s’extingirà automàticament al finalitzar el seu període de vigència.
En qualsevol cas, el contracte es podrà resoldre per les següents causes:
-

La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la
personalitat jurídica de la societat contractista.

-

La declaració de concurs o declaració d’insolvència en qualsevol altre
procediment.

-

El comú acord entre les parts.

-

L’incompliment de les altres obligacions contractuals previstes en aquest Plec.

-

Qualsevol de les previstes en el Codi civil.

La resolució del contracte per part d’Esquerra Republicana de forma unilateral, no podrà
comportar cap penalització addicional relacionada amb el manteniment o les còpies,
més enllà de les quotes d’arrendament degudes d’acord amb el contracte.
Clàusula 28. Règim jurídic de la contractació i sotmetiment a fur
El contracte tindrà caràcter mercantil i es regirà, en primer terme, per les estipulacions
contingudes en el present Plec de clàusules contractuals, en les Condicions generals de
contractació d’Esquerra Republicana i en el mateix contracte i, en tot allò en elles no
previst, per les disposicions del Codi de comerç, les lleis especials, els usos i costums
mercantils i, en el seu defecte, per l’establert en el Codi civil.
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Per a la resolució de qualsevol qüestió o diferència que sorgeixi amb motiu o com a
conseqüència de la interpretació, efectes, compliment, i resolució del contracte o de
qualsevol de les seves clàusules, les parts, se sotmetran expressament a la jurisdicció i
competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol
altre fur aplicable.
Clàusula 29. Domicili a efectes de notificacions
Tret de manifestació expressa en contrari del contractista, formalitzada per escrit, el
domicili del contractista, per tal d’efectuar tota mena de notificacions i tràmits en relació
amb l’expedient de la present adjudicació, serà el que figuri en la documentació facilitada
en el moment de presentar la proposició.

Barcelona, 29 de novembre de 2017

