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PROCEDIMENT: “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTUCHOS DE FILTRACIÓN DE 

MEMBRANA PLANA Y OTROS ELEMENTOS DE DESGASTE DEL BRM DE LA EDAR DE 

SABADELL RIU-SEC” (Referència: AS/MEMB/2021/01) 

 

ANUNCI DE L’ADDENDA AL CONTRACTE 

 

1. Entitat adjudicadora: COMPANYIA D’AIGÜES DE SABADELL, S.A. (en 

endavant, “Aigües Sabadell”). 

Domicili: C/Concepció núm. 20 

Localitat i codi postal: Sabadell (08202) 

Correu electrònic: licitacions@cassa.es  

2. Data de formalització del Contracte: 9-07-2021 

 

3. Objecte de l’Addenda al contracte:  

En virtut de la Resolució de data 23 de juliol de 2021 de l’Òrgan de Contractació 

i, de conformitat amb “l’Informe Justificatiu de la Contractació addicional de 

membranes” de data 22 de juliol de 2021, es resol acordar la formalització de 

l’Addenda al Contracte per un termini de deu (10) mesos a comptar des de la 

seva formalització. L’Addenda al contracte s’integra pel següent contingut: 

a. Subministrament i instal·lació de membranes de conformitat amb la 

clàusula 8 i 29.1 del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP): 

De conformitat amb la clàusula 8 i 29.1 del Plec de Clàusules Administratives 

Particulars l’import de l’estalvi produït amb motiu de la baixa del preu unitari del 

contractista respecte el pressupost base de licitació es pot destinar a incrementar 

el número d’unitats de membranes a subministrar i instal·lar.  

Que, atenent a les necessitats reals del número de membranes trencades que 

s’han de subministrar i instal·lar, cal utilitzar l’esmentat estalvi per incrementar el 

número de membranes a subministrar i instal·lar fins igualar el pressupost base 

de licitació.  

Termini d’execució: 10 mesos a comptar des de la formalització de l’Addenda. 

Preu: 411.532,00 € (quatre-cents onze mil cinc-cents trenta-dos euros) més IVA. 

b. Subministrament i instal·lació de membranes regulat en el Plec de 

Clàusules Administratives Particulars en el cas de pròrroga del contracte: 

El Plec de Clàusules Administratives Particulars preveu la possibilitat de pròrroga 

del Contracte per 10 mesos pel subministrament i instal·lació de més 

membranes, en funció del número de membranes trencades detectades i 

condicionant suspensivament la pròrroga a l’existència de crèdit adequat i 

suficient per finançar les obligacions derivades de la mateixa.  
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Que atenent a l’existència de crèdit adequat i suficient i al número de membranes 

trencades resulta convenient procedir a la seva contractació sense esperar a la 

finalització del període de vigència actual del Contracte. No obstant, la duració 

del Contracte es podrà prorrogar, si és necessari, en el termini previst en el Plec 

de Clàusules Administratives Particulars, mitjançant la formalització de la 

corresponent addenda de pròrroga.  

Termini d’execució: 10 mesos a comptar des de la formalització de l’Addenda. 

Preu: 875.160,00 € (Vuit-cents setanta-cinc mil cent seixanta euros) més IVA. 

 

Sabadell, a 3 de agosto de 2021 

 


