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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE.  
 
1. Entitat adjudicadora: 
Fundació Institut de Recerca Hospital Universitari Vall Hebron. 
 
2.- Objecte del contracte: 
- Descripció de l’objecte: Redacció del projecte bàsic i executiu, projecte d’enginyeria 
de les instal.lacions, redacció del projecte d’activitats per a la llicència ambiental, 
redacció i execució del programa de control de qualitat, redacció de l’estudi i 
coordinació de seguretat i salut, certificació d’eficiència energètica del projecte i del 
final d’obra i posterior direcció d’obra corresponent a les obres de remodelació, 
inclosa la certificació de final d’obra de la Planta 13ª de l’Edifici Materno-Infantil de 
l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. 
 
- Lloc d’execució: L’àrea prevista d’aquestes obres per a situar la nova unitat, és a la 
Planta 13ª de la torre situada a l’extrem nord de l’Edifici Materno-Infantil de l’Hospital 
Universitari Vall d’Hebron. 
 
- Termini d’execució: s’estableix un termini global de 10 setmanes per a la fase del 
projecte, que es distribueix de la següent manera: 
              * Per al projecte bàsic: 4 setmanes. 
              * Per al projecte executiu:  6 setmanes. 
 
3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació: 
- Tramitació: ORDINÀRIA. 
- Procediment: OBERT i No Harmonitzat. 
- Forma: Oferta econòmicament més avantatjosa segons els criteris de valoració 
establerts als plecs. Admissibilitat de millores. 
 
4.- Pressupost màxim de licitació: 
- 105.000,00 € (IVA exclòs ) . 
- 123.900,00€ (IVA inclòs) 
 
5.- Garanties: 
- Garantia provisional: resta dispensada. 
- Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA. 
 
6.- Termini de garantia:  
Les pròpies de la legislació vigent aplicable. 
 
7.- Òrgan de contractació:  
Establert a l’apartat V de les Instruccions Internes de Contractació. 
 
8.- Obtenció de documentació i informació: 
Obtenció de documentació: 
           A través de l’aplicatiu “Contractacions” de la pàgina web de la Fundació  
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           Institut  de Recerca de l’Hospital Universitari Vall 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 Hebron 119-129. 08035-Barcelona 
Edifici Mediterrània – 2ª planta  
Unitat de Gestió econòmica 
Persona de contacte: Sra. Ingrid Feliubadaló/ Montse Gimenez 
Email: ifeliubadalo@ir.vhebron.net / mogimenez@ir.vhebron.net 

Data límit per l’obtenció de documents i informació addicional: 2 dies abans de la 
data límit de la presentació d’ofertes. 
 
9.- Requisits específics del contractista:  
Els establerts als Plecs de Clàusules administratives i tècniques. 
Es condició indispensable per valorar les ofertes presentades, realitzar la “visita a les 
dependències” objecte de licitació.  Per a concertar dia i hora per a la visita, caldrà 
contactar amb la Sra. Trinidad Gutierrez al telèfon 93.489.41.01. 
Caldrà adjuntar en la documentació tècnica de la licitació el certificat de la visita, 
emes per l’Hospital Vall d’Hebron. Les ofertes que no ho presentin quedaran 
excloses. 
 
10.- Presentació d’ofertes: 
Data límit per la presentació d’ofertes per part dels licitadors: 20 dies naturals 
posteriors a la publicació de l’anunci de la licitació al Perfil del Contractant. Per tant, 
la data límit serà 15 de novembre de 2010 a les 13:00h. 
Documentació que s’ha de presentar: la que es detalla en el Plec de clàusules 
administratives particulars. 
Lloc de presentació: Fundació Institut Recerca Hospital Universitari Vall Hebron, a 
l’adreça que consta al precedent apartat 8. 
Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: Durant 
l’execució de l’obra. 
 
11.- Obertura de les propostes: 
L’acte d’obertura de les ofertes serà el dia 30 de Novembre de 2010 a les 11:00 
hores a la Sala Egípcia. 
L’obertura de la oferta econòmica es farà en acte públic. 
 

 


