HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA
CONDICIONS GENERALS DE COMANDES, RECEPCIÓ DE MERCADERIA, FACTURACIÓ I
PAGAMENT
1.º Les presents condicions generals s’aplicaran a totes les nostres compres, entenent que el
Proveïdor les accepta des del moment que subministra les mercaderies demanades i que és
coneixedor de la legislació general aplicable i en particular de la Llei de Contractes del Sector
Públic.
2.º L’HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA es reserva el dret d’anul·lar, ampliar o modificar la
present comanda, llevat d’acord escrit.
3º Les parts es sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona per qualsevol litigi o qüestió que es
susciti en la interpretació o execució d’aquesta comanda, amb renúncia de qualsevol altre fur que
pugui correspondre’ls.
LLIURAMENT DE MERCADERIA
Els lliuraments de les mercaderies hauran d’efectuar-se en els terminis indicats en la comanda. En
cas d’incompliment total o parcial dels terminis indicats, l´HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA es
reserva el dret d’anul·lar la comanda mitjançant notificació escrita o mantenir-lo aplicant una
penalitat, a més del dret de rescabalar-se de les despeses incrementals que generi l’evitar la
ruptura d’estocs. Si es d’aplicació, els incompliments dels lliuraments, totals o parcials, seran
registrats i penalitzats conforme a la llei i a l’estipulat en les bases de la licitació.

Termini i lloc de lliurament:
El material objecte del present contracte haurà de ser lliurat al Magatzem General de l´Hospital
Clínic de Barcelona, o lloc que s’estipuli a la comanda. Les comandes ordinàries es lliuraran en un
termini màxim de 5 dies feiners i els urgents en 24 hores o en el seu cas en els compromesos per
l’adjudicatari en la seva oferta econòmica i tècnica si els millorés.
El lliurament de qualsevol tipus de material o servei haurà de ser cursat per comanda oficial. No
s’acceptaran lliuraments si no existeix la comanda corresponent, ni s’acceptarà el lliurament de
més unitats que les sol·licitades en la comanda.
Data horari i lloc de lliurament:
El lliurament del material es realitzarà en la data i lloc que ve reflectida en la comanda.
El lloc i horari es reflecteix en l’apartat: DIRECCIÓ DE SUBMINISTRAMENTS de la comanda i,
llevat d’indicació contrària i expressa en la comanda, serà:
Carrer IGNASI IGLESIAS, Núm.13, NAU Núm.9.
CORNELLÀ DE LLOBREGAT – 08940 - ( Barcelona).
Horari de recepció de materials:
De 7.00 h a 14.00 h. de Dilluns a Divendres no festius.
No s’acceptaran lliuraments fora de l’horari o dia de comanda. Els proveïdors amb dia fix setmanal
de lliurament assignat hauran de respectar la planificació. En cas d’incompliment de lliurament
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previsible o ja incorregut, subministraran lo més ràpidament possible coordinant el lliurament de
manera explícita amb el responsable de Magatzem perquè autoritzi el seu lliurament fora del dia
planificat.

Condicions de presentació del material lliurat:
-

El/els albarans haurà/n d’anar a l´EXTERIOR DELS PAQUETS.

-

Cada comanda haurà d’anar en un paquet.

-

Els paquets hauran d’estar identificats individualment amb el NÚM.D’ALBARÀ, NÚM.DE
COMANDA I PROVEÏDOR.

-

Les etiquetes adhesives, si n’hi hagués, dels operador logístics no hauran d’anul·lar les
identificacions del proveïdor.

-

Les mercaderies es lliuraran en cas de ser paletitzades en palets normalitzats segons
estàndard europeu i precintades de manera que permetin la inspecció visual de la mercaderia
sense obrir-lo (precinte transparent, etc.). NOMÉS S’ACCEPTARAN PALETS D’ESTÀNDARD
EUROPEU.

-

Aquestes condicions són generals i no eximeixen del compliment d’altres obligacions
estipulades en la licitació en cas d’expedient de contractació, o d’aquelles que siguin
d’aplicació per legislació o per garantir el manteniment de les condicions adequades de qualitat
del subministrament en funció de les característiques del producte.

-

En cas d’equips que hagin de ser instal·lats el proveïdor queda obligat a contactar amb el
Servei de Manteniment de l´HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA per efectuar la mateixa sota
la seva supervisió i recaptar del mateix ”l’acta de recepció de conformitat” de l’equip
subministrat e instal·lat. En aquests casos la data de recepció del subministrament a tots els
efectes serà la de l’acta.

Condicions de la documentació de lliurament:
-

El lliurament del material haurà d’anar acompanyat de l’albarà original i còpia. L’original es
quedarà en poder del Magatzem, al proveïdor se li tornarà una còpia segellada amb el
“CONFORME LLEVAT D´EXAMEN”.

-

A l’albarà valorat haurà de constar necessàriament les següents dades: el Nostre codi intern
de l’article, Núm. de comanda, Núm. d’albarà i número d’expedient de contractació, concurs
públic o procediment negociat, si procedeix.

-

En cas de lliurament de material sense càrrec, es farà constar obligatòriament de manera clara
aquesta circumstància, així com el Núm. d’acord del ràpel al que s’imputa el material. En
aquest cas l’albarà serà a preu zero.

Responsable de recepció de materials-Servei d’atenció al proveïdor:
-

Responsable de Magatzem: D. Carlos Sánchez
Recepció de materials, poden contactar amb el tel. 93 227 54 00 extensió 2328.
Staff magatzem, tel.93 227 55 37 / fax. 93 227 98 81
Suport administratiu, tel.93 227 54 00 extensió 2330
e-mail: csanche2@clinic.ub.es / aguarner@clinic.ub.es
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Comprovació i acceptació de la mercaderia:
Es rebutjarà la mercaderia la documentació de la qual no s’ajusti a l’especificat en aquestes
condicions generals o les establertes en la licitació o comanda en particular.
L’HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA es reserva el dret d’examinar les mercaderies “conforme
llevat d’examen” i refusar-les, parcial o totalment, si no compleixen les condicions estipulades de
quantitat, qualitat, normativa o condicions de lliurament. A tots els efectes la data de recepció
vàlida serà, per tant, la de comprovació de la mercaderia i entrada en el sistema d’informació de
l’albarà i en el cas d’equips i sistemes la de la data de l’acta de recepció de conformitat, quan
procedeixi.
Les dades de nombre d’unitats i/o pes vàlids per l’entrada de l’albarà i facturació seran els que
resultin després de la comprovació del subministrament i no els establerts a l’albarà pel proveïdor.
El preu unitari serà el que consti en la comanda.
Tots els productes, instrumental, equips i aparells mèdics han de complir normativa legal aplicable
a productes sanitaris, si procedeix.
Les devolucions es notificaran per Fax al proveïdor i podran ser realitzades a ports deguts o bé
hauran de ser retirats del nostre Magatzem General en un termini màxim de 8 dies, en cas
contrari, les despeses ocasionades seran per compte del proveïdor i podran ser deduïdes
directament de la facturació pendent amb el proveïdor.
FACTURACIÓ
Les Factures hauran de ser lliurades al nostre Departament de Comptabilitat, màxim en els 5
primers dies hàbils del mes següent al del lliurament de la mercaderia.
- Lloc presentació:
Hospital Clínic de Barcelona
Departament comptabilitat/proveïdors. Telèfon 932275527
c/ Villarroel,170, 08036, Barcelona
- Forma: correu ordinari
- Horari oficines: 9 a 14 h.
Les factures, per ser acceptades, hauran d’incorporar les dades i anar acompanyades
obligatòriament de la documentació que s’especifiqui a l’expedient de contractació o s’indiqui a la
comanda, i en particular en el cas dels equips haurà d´acompanyar-se de l’acta de recepció de
conformitat de l’equip signada i datada pel Servei de Manteniment de l´HOSPITAL CLÍNIC DE
BARCELONA.
Les factures les han d’enviar en exemplar únic, havent d´indicar-se en les mateixes com a mínim,
el seu número, el número de la comanda, el número de l’albarà amb què es va subministrar, el
nostre codi intern de material, el número d’expedient de contractació (concurs o negociat) i el NIF
de l’empresa subministradora, a qui s’hagi efectuat la comanda.
Així mateix, a causa dels requeriments legals en la normativa de l´IVA, que obliga a remetre dades
individualitzades al llibre d´IVA de factures rebudes del HCB i per poder presentar a Hisenda
correctament les liquidacions mensuals d’adquisicions intracomunitàries model 349, a la factura
del proveïdor han de figurar obligatòriament les següents dades:
- NIF operador intracomunitari
- Raó social
- Direcció de l’operador: Domicili, població i codi postal
- País
No es liquidarà cap factura que no compleixi l´esmentat requisit.
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En cas de lliurament de material sense càrrec, la factura estarà valorada indicant l’import unitari i
total i la bonificació aplicada de manera que resulti a preu zero. Es farà constar obligatòriament de
manera clara aquesta circumstància, així com el Núm. d’acord de ràpel al què s’imputa el material.
La data de comptabilització de la factura a tots els efectes serà la de la conformitat de la mateixa
segons les condicions aquí estipulades. No seran acceptades les factures que no compleixin els
requisits aquí estipulats i seran tornades al proveïdor.
Les factures seran conformades únicament per les quantitats realment entrades de conformitat i
en les condicions indicades a la comanda, i pels preus unitaris de la comanda. No es podran
facturar a preus diferents dels que figurin en la comanda, sense l’acceptació prèvia, per escrit, de
la variació per l´HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA.
El preu acceptat al proveïdor i tramitat en la comanda s’entén franc a l´HOSPITAL CLÍNIC DE
BARCELONA i amb I.V.A inclòs. En conseqüència no s’admetrà cap càrrec per impostos,
transport o embalatges, de no existir acord escrit en tal sentit, devent doncs, ser totes les
trameses a ports pagats.
PAGAMENT
Serà d’aplicació la legislació vigent i les condicions derivades de la licitació a què s’hagi sotmès el
material o servei objecte del subministrament.
- Pagament factura, entre el 15 i 30 de cada mes mitjançant taló.
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