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PROCEDIMENT DE LICITACIÓ (Exp. nº 2020-050 SUBMINISTRAMENT DE FUNGIBLES, 
PRODUCTES D’ÚS COMÚ I REACTIUS (SGI). 
 
 
 
En relació a la licitació de referència, es passa a concretar el següent: 
 
 

I. Declarar DESERT el Lot 1: Subministrament de material per sala esterilització, del 
procediment obert d’adjudicació del contracte relatiu al "subministrament de material 
fungible i productes d'ús comú i reactius destinat a la Unitat de Serveis Generals i 
Infraestructures (SGI) de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron Institut de 
Recerca (VHIR)" per un pressupost de LOT d'un màxim 5.176,17€ anuals (sense IVA), 
aprovada per l'òrgan de contractació en data 21 de juliol 2020, i deixant sense efectes 
tant l'expedient de contractació com el Plec de Clàusules Administratives Particulars, al 
no haver-se presentat cap oferta. 

 
 

II. Declarar DESERT el Lot 2: Subministrament de material per sales de cultius, del 
procediment obert d’adjudicació del contracte relatiu al "subministrament de material 
fungible i productes d'ús comú i reactius destinat a la Unitat de Serveis Generals i 
Infraestructures (SGI) de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron Institut de 
Recerca (VHIR)" per un pressupost de LOT d'un màxim 4.951,92€ anuals (sense IVA), 
aprovada per l'òrgan de contractació en data 21 de juliol 2020, i deixant sense efectes 
tant l'expedient de contractació com el Plec de Clàusules Administratives Particulars, al 
no haver-se presentat cap oferta. 

 
 

III. Declarar DESERT el Lot 3: Subministrament de productes químics d’ús comú, del 
procediment obert d’adjudicació del contracte relatiu al "subministrament de material 
fungible i productes d'ús comú i reactius destinat a la Unitat de Serveis Generals i 
Infraestructures (SGI) de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron Institut de 
Recerca (VHIR)" per un pressupost de LOT d'un màxim 12.828,61€ anuals (sense IVA), 
aprovada per l'òrgan de contractació en data 21 de juliol 2020, i deixant sense efectes 
tant l'expedient de contractació com el Plec de Clàusules Administratives Particulars, al 
no haver-se presentat cap oferta. 

 
 

IV. Declarar DESERT el Lot 5: Subministrament de reactius per revelat fotogràfic, del 
procediment obert d’adjudicació del contracte relatiu al "subministrament de material 
fungible i productes d'ús comú i reactius destinat a la Unitat de Serveis Generals i 
Infraestructures (SGI) de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron Institut de 
Recerca (VHIR)" per un pressupost de LOT d'un màxim 2.435,10€ anuals (sense IVA), 
aprovada per l'òrgan de contractació en data 21 de juliol 2020, i deixant sense efectes 
tant l'expedient de contractació com el Plec de Clàusules Administratives Particulars, al 
no haver-se presentat cap oferta. 
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V. Declarar DESERT el Lot 7: Subministrament de altres fungibles de laboratori, del 
procediment obert d’adjudicació del contracte relatiu al "subministrament de material 
fungible i productes d'ús comú i reactius destinat a la Unitat de Serveis Generals i 
Infraestructures (SGI) de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron Institut de 
Recerca (VHIR)" per un pressupost de LOT d'un màxim 2.052,80€ anuals (sense IVA), 
aprovada per l'òrgan de contractació en data 21 de juliol 2020, i deixant sense efectes 
tant l'expedient de contractació com el Plec de Clàusules Administratives Particulars, al 
no haver-se presentat cap oferta. 
 
 

VI. Declarar DESERT el Lot 8: Subministrament de reactius per separador cel·lular, del 
procediment obert d’adjudicació del contracte relatiu al "subministrament de material 
fungible i productes d'ús comú i reactius destinat a la Unitat de Serveis Generals i 
Infraestructures (SGI) de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron Institut de 
Recerca (VHIR)" per un pressupost de LOT d'un màxim 755,00€ anuals (sense IVA), 
aprovada per l'òrgan de contractació en data 21 de juliol 2020, i deixant sense efectes 
tant l'expedient de contractació com el Plec de Clàusules Administratives Particulars, al 
no haver-se presentat cap oferta. 
 
 

 Declarar DESERT el Lot 9: Subministrament de calçat laboral, del procediment obert 
d’adjudicació del contracte relatiu al "subministrament de material fungible i productes 
d'ús comú i reactius destinat a la Unitat de Serveis Generals i Infraestructures (SGI) de 
la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron Institut de Recerca (VHIR)" per un 
pressupost de LOT d'un màxim 1.130,50 € (sense IVA), aprovada per l'òrgan de 
contractació en data 21 de juliol 2020, i deixant sense efectes tant l'expedient de 
contractació com el Plec de Clàusules Administratives Particulars, al no haver-se 
presentat cap oferta. 

 
 

II. Publicar el present ACORD al perfil del contractant de la pàgina web de la Fundació 
Hospital Universitari Vall Hebron Institut de Recerca (VHIR) www.vhir.org, així com en el 
perfil de contractant, que consta a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat 
de Catalunya http: \\ contractaciopublica.gencat.cat. 

 
 
 
 

Barcelona, 8 de setembre de 2020. 
 
 
 
 
 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
Dr. Joan X. Comella Carnicé   
Director  
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR). 
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