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ESMENA A LA CLÀUSULA 5 - PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES - QUE 
CONSTA EN LA PÀGINA WEB PERFIL DEL CONTRACTANT PEL SUBMINISTRAMENT 
DE TUBS I TAPONS EN FORMAT DE PLACA DE 96 PER A L’EMMAGATZEMATGE DE 
MOSTRES BIOLOGIQUES DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON - 
INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 

 
 
 
2020-035 SUBM. TUBS I TAPS 
 

I. Que, davant les consultes d’algunes empreses interessades, s’ha advertit en un dels 
extrems del PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, en concret, la Clàusula 5. 
Característiques tècniques del subministrament la necessitat de descriure de manera 
més detallada els requisits tècnics del Producte 1. Tubs per a l’emmagatzematge de 
mostres biològiques, en concret del volum del mateix,  per així evitar futures errades i 
per garantir la correcta consecució del subministrament. 

 
II. Que, mitjançant el present document, es procedeix a deixar constància de l’esmentat 

aclariment i a complementar el PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES - que consta 
en la pàgina Web de la Fundació, concretament que el Producte 1. Tubs per a 
l’emmagatzematge de mostres biològiques, per el que volem esmenar un error en els 
Requisits Tècnics en el sentit d’addicionar i matisar el mateix procedint a consignar el 
present epígraf: 

 
1. Producte: Tubs per a l’emmagatzematge de mostres biològiques  

 
Requisits Tècnics: 

 Descàrrega dels codis de les plaques 2D a través de la pàgina web 

 Codi 2D imprès a la part inferior del tub 

 Codi alfanumèric del tub imprès en el lateral del tub 

 Tubs 2D en format de plaques de 12 x 8= 96 posicions compatible amb 
robot TECAN Freedom EVO 

 Tubs amb volum de 0,5 ml. 
 
Preu màxim per unitat:  
445 €/ unitat.  

 

III. S’acorda així mateix, en la mesura del possible, comunicar a totes aquelles 
empreses i persones que hagin tingut accés i s’hagin descarregat el Plec de Condicions 
Tècniques i Plec de Condicions Particulars d’aquest Procediment l’esmentada 
rectificació, als efectes pertinents. 

 
 
 

Barcelona a 8 de juny de 2020. 

 

 

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 

Dr. Joan X. Comella Carnicé 

Director 

Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR). 


		2020-06-08T12:41:16+0200
	JOAN COMELLA CARNICE




