ADDENDA DEL CONTRACTE DE DATA 28 DE MAIG DE 2021 ENTRE EL CONSORCI
CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ I PHILIPS IBÉRICA, SAU.

Sabadell, 2 juliol de 2021

REUNITS
D'una banda, el Sr. Joan Martí López.
De l'altra, les Sres. Carmen Castellanos Spidla i Núria Gil Mayo.

ACTUEN
El primer en nom i representació de la Corporació Sanitària Parc Taulí, constituïda
mitjançant Decret 341/1986 i nova redacció dels seus estatuts mitjançant Acord
GOV/56/2016, de la Generalitat de Catalunya, com a Director General, d'acord amb les
facultats delegades pel Consell de Govern del Consorci Corporació Sanitària del Parc
Taulí de Sabadell per acord de data 16 de novembre de 2016 publicat al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya número 7253 de data 23 de novembre de 2016 per a
realitzar les funcions atorgades per delegació de competències d’òrgan de contractació.
Les segones, actuen en nom i representació, com Apoderades, de Philips Iberica, S.A.U.,
d’acord amb escriptura d’apoderament vigent segons certificat del Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic. L’esmentada societat té domicili
social a MADRID, c/ Maria de Portugal, 1-3-5 , i amb NIF A28017143.

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat respectivament per formalitzar
la present addenda de contracte.

ANTECEDENTS

Primer.- Que el CCSPT va convocar un procediment obert harmonitzat i tramitació
Urgent, amb caràcter anual pels exercicis 2021, la contractació del subministrament de
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RESSONANCIA MAGNETICA expedient número 21SM0237, mitjançant anunci publicat
als diaris que a continuació es relacionen:
-

Anunci convocatòria DOUE núm. 2021/S 063-159448 de 31 de març de 2021.
Anunci ampliació DOUE núm. 2021/S 071-180963 de 13 de abril de 2021.

Segon.- Amb data 5 de Maig del 2021, per resolució de l'òrgan de contractació, el CCSPT
va adjudicar la contractació dels lot IN0845, per un import total 1.748.000,00.-€ (IVA
exclòs), per a l’exercici 2021.

Tercer.- El 28 de maig de 2021, es va procedir a la signatura del contracte per ambdues
parts.

Quart.- La finalització de l’esmentat contracte estava prevista el 30 de juny de 2021,
però en data 28 de juny, la contractista Philips Iberica, S.A.U va sol·licitar una ampliació
del termini d’execució del contracte, fins a 1 de setembre de 2021, per raons no
imputables a la seva responsabilitat.

Cinquè.- Que mitjançant resolució de l’òrgan de contractació de data 30 de juny de
2021, s’ha aprovat la modificació del termini d’execució del contracte per a l’adquisició
del subministrament i instal·lació d’una RESSONÀNCIA MAGNÈTICA, expedient
21SM0237, lot únic, sense modificació de les condicions essencials de la contractació
relatives als plecs de clàusules administratives i annexos, plec de prescripcions
tècniques, condicions econòmiques i anualitats.

Que atesos els antecedents anteriors, el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí i
l’empresa PHILIPS IBÉRICA, SAU, procedeixen a la signatura de la present addenda al
contracte de 28 de maig de 2021, en base a les següents:

CLÀUSULES DE L’ADDENDA AL CONTRACTE DE 28/05/2021

Primera.- L'objecte d'aquest contracte és el subministrament de RESSONANCIA
MAGNETICA (21SM0237) per al CCSPT.
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Segona.- La present addenda de contracte, té per objecte la modificació del termini
d’execució de l’esmentat contracte, que finalitzarà el proper 1 de setembre de 2021.

Tercera.- Qualsevol interpretació, modificació o suspensió del contracte de data 28 de
maig de 2021 i addenda de 2 de juliol de 2021, haurà d'ésser acordada expressament pel
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell.

I als efectes que correspongui i com a prova de conformitat, signen el present contracte
en el lloc i data ressenyats al principi.

Joan Martí López
Director General
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí

Carmen Castellanos Spidla i Núria Gil
Mayo
Apoderades
Philips Iberica, S.A.U.
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