Contractació menor de la caracterització i tipificació varietal amb el panell
de tast de Catalunya de les diferents varietats de Lledoners i Caranyanes de
l’Empordà, transferència de coneixement de les noves tècniques d’anàlisi
sensorial del panel de tast de Catalunya al panell de tast de la Denominació
d’Origen Empordà.

Parts
D'una banda, el Sr. Xavier Albertí Oriol, amb DNI núm. 40295894D , president del
Consell Regulador de la Denominació d'Origen Empordà, elegit per acord de la
Comissió Rectora de data 14 de maig de 2019.
De l’altra, l’Institut Català de la Vinya i el Vi, amb domicili a la plaça Àgora, 2-3,
Polígon Domenys II de Vilafranca del Penedès (08720), i NIF Q0840003H,
representat per la senyora Alba Balcells Barril, en la seva condició de directora de
l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), nomenada pel Decret 117/2021, d’1 de
juny (DOGC núm. 8423, de 2 de juny de 2021).
Antecedents:
Amb data de 24 de novembre de 2021, el president del Consell Regulador de la
Denominació d'Origen Empordà va acordar convocar un procés per a la contractació
de la caracterització i tipificació varietal amb el panell de tast de Catalunya de les
diferents varietats de Lledoners i Caranyanes de l’Empordà, transferència de
coneixement de les noves tècniques d’anàlisi sensorial del panel de tast de Catalunya
al panell de tast de la Denominació d’Origen Empordà.
Amb data de 13 de desembre de 2021 el president del Consell Regulador va acordar
adjudicar el contracte de la caracterització i tipificació varietal amb el panel de tast
de Catalunya de les diferents varietats de Lledoners i Caranyanes de l’Empordà,
transferència de coneixement de les noves tècniques d’anàlisi sensorial del panell de
tast de Catalunya al panell de tast de la DO Empordà a l’Institut Català de la Vinya i
el Vi per un import total de 14.500,00 euros, més 3.045,00 euros en concepte d’IVA,
totalitzant un màxim de 17.545,00 euros.
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar
aquest contracte, d’acord amb els següents
PACTES
Primer. El Consell Regulador de la Denominació d'Origen Empordà, per mitjà del seu
president, Xavier Albertí Oriol, formalitza amb Alba Balcells Barril en nom i
representació de l’Institut Català de la Vinya i el Vi, amb el NIF Q0840003H, el
contracte de la caracterització i tipificació varietal amb el panel de tast de Catalunya
de les diferents varietats de Lledoners i Caranyanes de l’Empordà, transferència de
coneixement de les noves tècniques d’anàlisi sensorial del panel de tast de Catalunya
al panell de tast de la Denominació d'Origen Empordà, amb estricta subjecció als
requisits i condicions i als termes de la proposta de l’adjudicatari. En relació amb tots
aquests documents, com a llei fonamental del contracte, l’adjudicatari declara
expressament que els coneix i que els accepta, i així ho ratifica amb la signatura
d’aquest document i de l’annex que s’hi adjunta.
Segon. L’adjudicatària s’obliga a prestar els servei objecte del contracte segons el
que detalla la seva proposta i per un període d’1 any a partir de l’endemà de la data
de la signatura del contracte.

El preu del contracte és d’un import màxim total de catorze mil cinc-cents euros
(14.500,00€), amb la repercussió de la quantitat de tres mil quaranta-cinc euros
(3.045,00€) en concepte d’IVA, totalitzant l’import màxim de disset mil cinc-cents
quaranta-cinc euros (17.545,00€)
Tercer. Si hi hagués discrepàncies respecte a l’aplicació i execució de l’acordat, seran
resoltes per les parts de comú acord. En el cas improbable de no produir-se aquest
acord, les parts acorden que, per la resolució de qualsevol qüestió litigiosa que es
plantegi a l’empara del present Contracte, aquestes es sotmetran als Jutjats i
Tribunals de la ciutat de Figueres
I en prova de conformitat ambdues parts signen el present document, a Figueres en
la data indicada a la signatura electrònica.
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