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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL C ONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’UN LOT DE DOTZE CE NTRÍFUGUES DESTINAT A 
L’EDIFICI MODULAR D’INVESTIGACIÓ (EMI) DE LA FUNDAC IÓ INSTITUT DE RECERCA 
HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON, A ADJUDICAR MITJ ANÇANT PROCEDIMENT 
OBERT 
 
 
 
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE  
 
1. Entitat adjudicadora : 
    Fundació Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d’Hebron. 
 
2. Objecte del Contracte: 
    - Descripció de l’objecte: Subministrament i instal·lació d’un lot de dotze centrífugues, descrit 
al Plec de prescripcions tècniques. 
    - Ubicació: Edifici Modular d’Investigació (EMI) de la Fundació Institut de Recerca Hospital 
Universitari Vall d’Hebron. 
 
3. Tramitació, procediment i forma d’ adjudicació: 
    - Tramitació: URGENT. 
    - Procediment: OBERT i HARMONITZAT. 
    - Forma: l’oferta econòmicament més avantatjosa tenint en compte els criteris de valoració 
establerts als plecs. Admissibilitat de millores.  
 
4. Pressupostos base de contractació : 
    - 260.000,00- euros ( IVA exclòs ). 
    - 278.200,00- euros ( IVA inclòs ). 
 
5. Crèdit i forma de pagament: 
Els adjudicataris tindran dret a percebre el preu dels subministraments efectivament lliurats i 
una vegada donada la conformitat per l’organisme destinatari, d’acord amb els preus que 
resultin de l’adjudicació. 
 
6. Garanties provisionals i Definitives: 
    - Garantia provisional: resta dispensada. 
    - Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació definitiva (IVA exclòs). 
 
7. Solvència dels licitadors: 
Els licitadors hauran d’acreditar la seva solvència econòmica i financera segons s’estableix en 
el present Plec de clàusules administratives particulars. 
 
Tanmateix, els adjudicataris provisionals hauran de justificar que es troben al corrent de les 
seves obligacions de pagament davant de la Seguretat Social i d’Hisenda amb els 
corresponents certificats. 
 
8. Òrgan de contractació: 
President de la Junta de Govern de la Fundació Institut de Recerca Hospital Universitari Vall 
d’Hebron. 
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9. Obtenció i entrega de documentació i informació : 
 
Obtenció de documentació: 
       A través de l’aplicatiu “Contractacions” de la pàgina web de la Fundació Institut de    
Recerca Hospital universitari Vall d’Hebron. 
www.ir.vhebron.net 
 
Per a presentar ofertes i sol·licitar informació complementària:       
      Telèfon: 93/489.41.01 
      Fax: 93/489.41.02 
      Adreça: Passeig Vall d’Hebron 119-129. 08035-Barcelona 
      Edifici de Recerca- 2ª planta 
      Unitat de Gestió Econòmica 
      Persona de contacte:Sra. Ingrid Feliubadaló  
      Email: ifeliubadalo@ir.vhebron.net  
       
Data límit per l’obtenció de documents i informació addicional: 2 dies abans de la data límit de 
presentació d’ofertes. 
 
Data límit per la presentació d’ofertes per part dels licitadors: 22 de març de 2010                                                                                                                                                     
a les 13.00 hores.  
 
Als efectes del previst en aquest procediment de licitació els dissabtes s’entendran com a dies 
inhàbils. Així mateix i als efectes de còmput de terminis es fa constar que quan en el còmput 
d’un termini aquest finalitzi en dia inhàbil, s’entendrà ampliat el termini fins el següent dia hàbil. 
 
La validació de les escriptures de poders i/o la compulsa de la documentació que aporten els 
licitadors, si s’escau, s’haurà de dur a terme presencialment a l’adreça i davant la persona de 
contacte indicats, havent d’aportar original i fotocòpia de la documentació en qüestió.  
 
10. Requisits específics del licitador: 
    Els establerts als plecs de clàusules administratives i tècniques. 
 
11. Obertura de les propostes: 
    L’acte d’obertura de les ofertes serà el dia 30 de març de 2010 a les 11:30 hores  a l’adreça 
que consta a l’apartat 9 d’aquest anunci de licitació, a la Sala de Juntes. 
    L’obertura de la oferta econòmica es farà en acte públic. 
 
 


