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RECTIFICACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES  
QUE HA DE REGIR L’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE PER AL 

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D’EQUIPAMENT DE “RACKS” VENTILATS 
PER RATOLINS I MATERIAL COMPLEMENTARI PER A L’ESTABULARI DE LA 

FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON 
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT REF.- 2009 (3) GAB EST. 

 
 

 
I.- Que havent-se advertit un error de transcripció en el Plec de Condicions 
Tècniques que ha de regir l’adjudicació d’un contracte per al subministrament i 
instal.lació d’equipament de racks ventilats per ratolins i material complementari per 
a l’estabulari de la Fundació Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d’Hebron 
mitjançant procediment negociat REF.- 2009 (3) GAB EST es procedeix mitjançant el 
present document a subsanar i rectificar l’esmentat error contingut en un dels 
extrems de l’esmentat Plec de Condicions Tècniques. 
 
Així doncs, es RECTIFICA la quantitat de racks ventilat amb 80 miniailladors tipus 
IIL per a ratolí que consta especificat en l’esmentat Plec de Condicions Tècniques de 
manera que en lloc de 3 unitats de racks ventilats amb 80 miniailladors tipus IIL per a 
ratolí s’ha de fer constar que són 4 unitats de rack ventilat amb 80 miniailladors 
tipus IIL per a ratolí. 
 
 
II.- Com a conseqüència de la rectificació operada, el Plec de Condicions Tècniques 
anteriorment indicat queda transcrit en l’apartat d’equipaments sol.licitats com a 
continuació es detalla:  
 

“Es sol.liciten els següents equipaments: 
 

- 1 unitat de rack ventilat amb 60 miniailladors tipus IIL per a ratolí. 
- 3 unitats de rack ventilat amb 70 miniailladors tipus IIL per a ratolí. 
- 4 unitats de rack ventilat amb 80 miniailladors tipus IIL per a ratolí. 
- 3 unitats de ventilació. 
- 176 miniailladors de recanvi. 
 

 
III.- S’acorda així mateix comunicar a totes aquelles empreses i persones que hagin 
tingut accés i s’hagin descarregat el Plec de Condicions Tècniques d’aquest 
Procediment l’esmentada rectificació, als efectes pertinents. 
 
 
 
Barcelona a 14 d’agost de 2009 


