Expedient de contractació núm. 2016.03
Acord marc de subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de manteniment i formació amb destinació
a les entitats locals de Catalunya
Formalització de la cessió de l’Acord marc a l’ACM

FORMALITZACIÓ DE LA CESSIÓ A L’ACM DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’APARELLS
DESFIBRIL·LADORS (DEA) I ELS SERVEIS ASSOCIATS DE MANTENIMENT I FORMACIÓ, AMB DESTINACIÓ
A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA, EN RELACIÓ AL CONTRACTE SUBSCRIT AMB L’EMPRESA
“SCHILLER ESPAÑA SAU”
(LOTS 1 I 3)
A Barcelona, a 17 de maig de 2018
D’una part, I’Il·lm. Sr. David Saldoni de Tena, proveït de DNI núm. 39.358545-W, President del
Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), amb domicili al carrer de València, núm. 231, 6a
planta de Barcelona, CP 08007 i CIF P0800222B, assistit pel Secretari Interventor de la Corporació, Sr.
Ramón Bernaus i Abellana, que dóna fe de l’acte.
De l’altra, la Sra. Paloma López Varela, proveïda de DNI núm. 50714815E, qui actua en nom i
representació de la societat mercantil “SCHILLER ESPAÑA, S.A.U.”, amb domicili social al C/ Dublín, 1 de la
localitat de Las Rozas (28232), amb el NIF núm. A82596081, degudament inscrita al Registre Mercantil de
Madrid, Tom 15.466, Foli 137, secció 8, Full M 259867, inscripció 1a, de conformitat amb els poders de
representació de la citada societat que té conferits amb caràcter indefinit, en virtut de les escriptures
públiques, atorgades en data 10 de setembre de 2009, davant la Notària de Madrid Sra. Milagros
Anastasia Casero Nuño, amb el número de protocol 1279, que assegura vigents i degudament inscrites al
Registre Mercantil abans esmentat.
I el Sr. Marc Pifarré i Estrada, proveït de DNI núm. 38.143.128C, Secretari General de l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques (ACM), amb domicili al C/ València, núm. 231, 6a planta de
Barcelona (CP 08007) i NIF núm. G-66436064, actuant en nom i representació de la citada associació,
d’acord amb les facultats de representació que li confereixen els Estatuts i el Reglament de la Central de
Contractació de l’entitat per, celebrar aquest acte.
Els compareixents declaren tenir la capacitat legal necessària per a l’atorgament del present document.
La finalitat del present acte és la de procedir a la formalització de la cessió, a favor de l’ACM, de l’Acord
marc pel subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA) i els serveis associats de manteniment i
formació, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2016.03), amb l’empresa
seleccionada abans esmentada.
La cessió del contracte per tal que l’ACM es subrogui en la posició del CCDL, va ser aprovada per sengles
acords de la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local de data 26 d’abril de
2018 i del Comitè Executiu de l’ACM de data 5 de desembre de 2017, pel que fou acceptada, segons es
desprèn dels següents,

Pàgina 1 de 6

Expedient de contractació núm. 2016.03
Acord marc de subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de manteniment i formació amb destinació
a les entitats locals de Catalunya
Formalització de la cessió de l’Acord marc a l’ACM

ANTECEDENTS
1.- En la sessió de la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) que va
celebrar-se el passat dia 7 de setembre de 2017, i prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu de licitació d’acord amb els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques,
aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL el 18 d’abril de 2017 i publicat al perfil de
contractant de l’entitat, es resolgué adjudicar, l’Acord marc de subministrament d’aparells
desfibril·ladors (DEA) i els serveis associats de manteniment i formació, amb destinació a les entitats
locals de Catalunya, d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades: CARDIOSOS GLOBAL
PROTECTION S.L, CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS S.L, CREU ROJA ESPANYOLA A CATALUNYA, NEOSALUS
SOLUTIONS S.L, SCHILLER ESPAÑA S.A.U, TECHNOLOGY 2050 S.L i TELEFONICA SOLUCIONES DE
INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA S.A.
2.- En data 20 d’octubre de 2017, i una vegada l’acord d’adjudicació va ser degudament notificat a tots
els participants en la licitació, i van haver transcorregut els terminis legalment establerts per a la
interposició del recurs especial en matèria de contractació es va procedir a la corresponent formalització
del corresponent contracte amb les empreses seleccionades.
3.- En aquest context, i trobant-se el contracte plenament vigent, per part dels òrgans competents del
CCDL i de l’ACM s’ha manifestat la voluntat que aquesta última entitat es subrogui en la posició del
CCDL, en el marc del mencionat Acord, en la mesura que aquesta opció es considera la més beneficiosa i
adequada tant per part del CCDL com per part de l’ACM, d’acord amb els principis d’eficàcia i eficiència
que regeixen l’actuació dels poders públics en relació a les finalitats que es pretenen assolir així com
d’acord amb els recursos materials i humans dels que disposen les citades entitats als efectes de
gestionar la seva execució, així com de conformitat amb la clàusula 3a del plec de clàusules
administratives particulars que regeix l’Acord marc, preveu de forma expressa que tant l’Acord en
qüestió com els contractes que se’n derivin podran ser cedits a l’Associació Catalana de Municipis, i tot
això, en el marc definit pel fet que l’origen de tot el procés es troba dirigit i impulsat per l’ACM i definit
per l’encàrrec que l’ACM fa al CCDL, tal i com es preveu als convenis de col·laboració subscrits entre les
dues entitats.
4.- D’acord amb les anteriors consideracions en data 27 d’octubre de 2017, la Presidència del CCDL va
adoptar la Resolució núm. 33/2017, en virtut de la qual es disposà aprovar inicialment la cessió a favor
de l’ACM de l’Acord en qüestió, com a modificació subjectiva de l’òrgan de contractació, la qual fou
notificada, per la via electrònica prevista al PCAP, a totes les parts interessades, sense que es produís
cap al·legació al respecte, procedint-se a la seva aprovació definitiva mitjançant l’acord de la Comissió
Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local de data 26 d’abril de 2018.
6.- Vist així mateix que en la sessió del Comitè Executiu de l’ACM celebrada el dia 5 de desembre de
2017, fou adoptat un acord pel que es resolgué acceptar formalment la dita cessió.
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Totes les parts, convenen així, formalitzar el present, de conformitat amb les següents:
CLÀUSULES
Primera.- “SCHILLER ESPAÑA SAU”, com a entitat seleccionada per l’adjudicació de l’Acord marc de
subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA) i els serveis associats de manteniment i formació, amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.03), es compromet a prestar, a favor de l’ACM, els
subministraments objecte de l’esmentat Acord, en els termes establerts pels plecs de clàusules
administratives i prescripcions tècniques que el regeixen, aprovats per acord de la Comissió Executiva
del CCDL el 18 d’abril de 2017 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, així com per la pròpia
oferta presentada per part de l’empresa seleccionada, d’acord amb el següent detall, i resta de
normativa concordant aplicable, subrogant-se l’ACM en la posició del CCDL en relació amb tots els drets
i deures derivats de la relació contractual, així com en relació a qualsevol altre efecte jurídic:

Schiller
Preu
Subministrament en modalitat de compra
LOT 1
DEA sense instal·lació

Preu del DEA

1.077,80 €

Preus unitaris de recanvis del DEA
Elèctrodes adult DEA
Elèctrodes pediàtrics DEA

32,10 €
32,10 €

Bateria de liti DEA
Bossa de transport DEA

117,87 €
25,00 €

Subministrament en modalitat d'arrendament
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LOT 3
DEA sense instal·lació

Quota del DEA

29,21 €

Segona.- L’Acord marc té una durada inicial de vint-i-quatre mesos, comptadors a partir del 20 d’octubre
de 2017, data en que fou formalitzat i podrà prorrogar-se per dos períodes més de dotze mesos
addicionals, pel què la durada total del contracte serà de quatre anys, de conformitat amb l’article 23.2
del TRLCSP. Les eventuals pròrrogues seran potestatives per a l’Òrgan de contractació i per a les
empreses seleccionades.
Tercera.- L’objecte d’aquest Acord marc que es qualifica com a contracte mixt de subministraments i
serveis, és el subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA) i els serveis associats de manteniment i
formació, si bé no concreta tots els encàrrecs de futura provisió, individualment considerats, sinó que
delimita de forma oberta, però suficient, les condicions generals en les que caldrà realitzar el
subministrament en relació a les entitats destinatàries definides als esmentats plecs que el regeixen així
com les condicions per poder formalitzar els futurs encàrrecs per part d’aquestes entitats, tot això
atenent al fet que l’Acord marc és un compromís contractual general i obert, per la selecció d’empreses
d’acord amb l’article 198 del citat TRLCSP.
La seva codificació corresponent a la nomenclatura vocabulari comú de contractes (CPV) de la Comissió
Europea és 33182100-0 (desfibril·ladors), 504200000-5(serveis de reparació i manteniment d’aparells
radiològics, electromèdics i electroterapèutics),79632000-3 (serveis de formació del personal), segons
preveu el reglament (CE) núm. 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, que modifica el
Reglament (CE) núm. 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel que s’aprova el vocabulari
comú de contractes públics (CPV) i les directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu i del
Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa a la revisió del CPV.
Quarta.- El pressupost de licitació i el valor econòmic total estimat de l’Acord marc, de conformitat amb
els criteris establerts en els articles 5 de la DN i 88.5 apartat b) del TRLCSP, s’ha calculat en base a les
estimacions de futur de les entitats destinatàries que utilitzaran aquest Acord marc, si bé el seu import
és orientatiu.
El pressupost de licitació és el valor dels encàrrecs de provisió a tramitar durant el període d’execució
inicial de l’Acord marc, vint-i-quatre mesos, i que es xifra en la quantitat estimada de 1.133.861,96€.
En quant al valor total estimat, els preus dels encàrrecs de provisió del període inicial i les seves
possibles pròrrogues fins a un màxim de quaranta-vuit mesos, període inicial i pròrrogues, és de
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2.267.723,92€. En aquest sentit, el valor estimat total, incloses les modificacions previstes a la clàusula
seixanta-una d’aquest plec (fins a un màxim del 80%), és de 4.081.903,06€.
D’acord amb els articles 5 de la DN i 88.1 del TRLCSP, totes les quanties econòmiques del present Plec i
del Plec de prescripcions tècniques, s’expressen sense IVA.
Els preus oferts per les empreses seleccionades, a més dels impostos corresponents, integren els preus
dels articles i de les llicències, els costos de transport i instal·lació, les assegurances (si s’escau), així com
la resta de tributs que es poden originar, amb excepció de l’IVA (que s’indica com a partida
independent).
Cinquena.- Els contractes de les entitats locals que derivin del present Acord marc seran executats pel
contractista amb estricta subjecció a les seves estipulacions i als plecs de clàusules administratives i
prescripcions tècniques que el regeixen, així com a les instruccions que, si escau, li lliurés per escrit el
responsable del contracte designat per l’òrgan de contractació.

Sisena.- Les qüestions litigioses que sorgeixen en relació a la interpretació, modificació, resolució i
execució i efectes de l’Acord seran resolts per l’Òrgan de contractació de l’ACM, els acords del qual,
seran immediatament executius, i podran ésser recorreguts potestativament en la forma prevista al
Reglament de la central de contractació i resta de normativa concordant aplicable, davant la jurisdicció
competent que correspongui.

Setena.- L’empresa seleccionada haurà de guardar sigil respecte a les dades o antecedents que, no
essent públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte de l’Acord i arribin al seu coneixement com a
conseqüència de la seva intervenció i participació en el mateix.
Vuitena.- La present cessió es planteja en termes de transmissió global de la posició jurídica contractual,
incloent a més a més dels drets i obligacions que dimanen del contracte, tots els altres efectes jurídics
suposant l’extinció de la relació jurídica de les empreses seleccionades i l’òrgan de contractació originari
en la mesura que aquest traspassa al nou òrgan els seus deures i obligacions derivats del contracte, però
mantenint les obligacions respecte a l’existència, validesa i virtualitat del contracte cedit.
El present document s’estén per triplicat i a un únic efecte, en el lloc i data esmentats al principi.
En representació de
“SCHILLER ESPAÑA SAU”

El President del CCDL,
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