GENERALITAT DE CATALUNYA

ADDENDA RECTIFICATIVA DEL CONTRACTE
SUBSCRIT ENTRE LES PARTS EL DIA 14.01.2022
Nº Expedient: HCPL-SU-O-21-0443
REUNITS
D'una part, la senyora Mònica Lopera Arévalo, Responsable Àrea Econòmica i Financera
de l’Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida (Gestió de Serveis Sanitaris).
D'altra part, el senyor François Henri Le Bars, major d’edat, amb domicili a efectes
d’aquest contracte a la Plaça Europa, nº 9-11, 08.908, de l’Hospitalet de Llobregat,
Barcelona.
ACTUEN: La primera en representació de Gestió de Serveis Sanitaris, d’acord amb les
competències atorgades per l’article 6.1.g de l’Acord GOV/184/2015, de 15 de desembre,
pel qual s'aproven els nous Estatuts de l'empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris i
l’acord adoptat pel Consell d’Administració de GSS en sessió de 23 de desembre de 2019;
i el segon, en nom i representació de l’empresa DIAGNOSTICO STAGO, S.L.U. proveïda de
la cèdula fiscal núm. B86141009, en virtut de certificat notarial, del Notari, el senyor
Dominique Devriendt, amb domicili a Paris, França, degudament apostillat, en data 22 de
juliol de 2020 (d’acord amb el Conveni de l’Haya, de 5 d’octubre de 1961).
ANTECEDENTS
Primer.- En data 14 de gener de 2022, ambdues parts van formalitzar el contracte en
relació a l’expedient nº HCPL-SU-O-21-0443, pel qual l’empresa DIAGNOSTICO STAGO,
S.L.U. es compromet a realitzar el subministrament de reactius de coagulació i cessió d’ús
de l’equipament necessari destinat al servei de laboratori de l'Hospital Comarcal del
Pallars (Gestió de Serveis Sanitaris),
Segon.- En la clàusula segona de l’esmentat contracte es fa constar: “El termini d'execució
del present contracte serà des del dia 1/02/2022 fins al dia 31/03/2024, prorrogable per
dos anys mes, per períodes anuals, d’acord amb el que consta en el quadre de
característiques del plec de clàusules administratives particulars”.
CLÀUSULES DE L’ADDENDA
Primer.- D’acord amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars (Apartat D, del
quadre de característiques) la durada del contracte s’estableix en dos anys.
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Per la present addenda, es rectifica la clàusula segona del contracte subscrit entre les
parts, de data 14 de gener de 2022, d’acord amb els següents termes:
On diu que: el “termini d’execució del present contracte serà des del dia
1/02/2022 fins al dia 31/03/2024”, ha de dir: que el “termini d’execució del
present contracte serà des del dia 1/02/2022 fins al dia 31/01/2024”.
Segon.- Llevat dels acords entre les parts que consten en la present addenda contractual,
les parts es sotmeten íntegrament a les restants clàusules previstes en el contracte signat
en data 14 de gener de 2022, així com, els drets i obligacions previstos en el plec de
clàusules administratives particulars de data 30 d’octubre de 2018 i en el plec de
prescripcions tècniques que regeixen la contractació, plecs als que el contractista presta
la seva conformitat, i es sotmet, per a tot allò que no hi estigui previst, als preceptes del
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de contractes del sector públic.
Perquè quedi constància d’aquests acords, es signa aquest contracte.

Mònica Lopera Arévalo
Responsable Àrea Econòmica i Financera
Gestió de Serveis Sanitaris

François Henri Le Bars
Diagnostico Stago, S.L.U.
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