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ESMENA A L’ANUNCI DE LICITACIÓ - PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES - QUE CONSTA 

EN LA PÀGINA WEB PERFIL DEL CONTRACTANT PEL SERVEI DE QUALIFICACIÓ, 

SUBMINISTRAMENT I SUBSTITUCIÓ DE FILTRES DE LES VITRINES D’ASPIRACIÓ DE GASOS, 

CABINES DE FLUX LAMINAR I CABINES DE SEGURETAT BIOLÒGICA PER SERVEIS 

GENERALS I INFRAESTRUCTURES DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL 

HEBRON- INSTITUT DE RECERCA (VHIR).  
  

 

 

2020-042 SERVEI DE QUALIFICACIÓ DE CABINES i VITRINES 

  
I. Que, davant les consultes d’algunes empreses interessades, s’ha advertit en un dels extrems de 

l’anunci de licitació – PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, la necessitat de descriure de 
manera més detallada el desglós del pressupost màxim de licitació per a cadascun dels conceptes, 
per tal d’evitar interpretacions errònies del mateix i per garantir la correcta consecució del servei.  
  

II. Que, mitjançant el present document, es procedeix a deixar constància de l’esmentada aclaració i 
a complementar l’anunci de licitació – PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES - que consta en 
la pàgina Web de la Fundació en el sentit d’addicionar i matisar el mateix procedint a consignar el 
present epígraf:   

  
Concepte 2: Subministrament i substitució de filtres absoluts de les cabines que així ho 

requereixin de totes les unitats del VHIR incloses en aquest PPT. 

S’estableix un pressupost màxim anual pel concepte 2 és de “SET MIL CINC-CENTS EUROS” 

(7.500,00€), dels quals “MIL CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS” (1.575,00€) corresponen 
a l’IVA, que sumant-ho tot fa un total de “NOU MIL SETANTA-CINC EUROS” (9.075,00€). 

En el concepte 2 les empreses han de presentar una oferta econòmica pel subministrament i canvi 

de filtres per cada model de CSB i de VFL. L’import màxim establert per cada model esta descrit , 

en el document Annex 1 del Plec de Prescripcions Tècniques. Per aquest motiu, en el concepte 2, 

les empreses hauran de presentar la seva oferta seguint el model d’Annex 1 per al desglòs de preus 

en funció del model. El VHIR estableix com a pressupost màxim anual dedicat al concepte 2 set mil 

cinc-cents euros (7.500€) i aquest pressupost màxim no és valorable al sobre C. 

 

En cap cas, el VHIR estarà obligat a esgotar el pressupost màxim de licitació pel Concepte 2. 
El pressupost s’anirà esgotant en cas de que la Unitat responsable del contracte precisi el canvi 
de filtres absoluts, fins a un màxim de 7.500€ (sense IVA), d’acord a l’indicat al concepte 2. 
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Annex 1. PCAP 

Concepte 2: Subministrament i substitució de filtres absoluts de les cabines que així ho 

requereixin de totes les unitats del VHIR incloses en aquest PPT. 

Preu 
màxim 
unitari  
(IVA exclòs) 

Preu 
unitari 
OFERTAT 
(IVA 
exclòs) 

 

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 30 de juny de 2020.  
  

        

  

  

 

  

    ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ.  
    Dr. Joan X. Comella Carnicé    

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