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CONSULTES_PREGUNTES I RESPOSTES: PROCEDIMENT DE LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL 

CONTRACTE D’OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL NOU EDIFICI DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL 

UNIVERSITARI VALL HEBRON-INSTITUT DE RECERCA (VHIR) - NÚM. EXPEDIENT: 2021-010   

 

CONSULTA 1 

Pregunta: 

Podrien enviar documentación gràfica en CAD ? 

Resposta: 

Per motius de confidencialitat amb el taller d’arquitectura,  els plànols en CAD no s’enviaran en 

fase de licitació, s’enviaran a la adjudicació a l’empresa que resulti finalista. 

 

 

CONSULTA 2 

Pregunta: 

Voldria preguntar si cal la presentació dels preus unitaris en format pressupost. 

Resposta: 

Respecte a la oferta econòmica, tal i com ens dieu, no sol·licitem els preus unitaris per a la oferta 

econòmica.  

 

 

CONSULTA 3 

Pregunta: 

En lo que concierne el Lote 2, en los planos, hemos encontrado las salas correspondientes a las 

TERÀPIES AVANÇADES (P3) pero no encontramos las salas RSR - ZONA ISÒTOPS RADIOACTIUS.  

Respuesta: 

Dicha zona está ubicada en la planta -1 lado oeste.  
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CONSULTA 4 

Pregunta: 

 “En el LOT 1: OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE L’EDIFICI. D’acord amb l’establert a l’Apartat L del 

quadre de característiques, pel LOT 1 es exigible la classificació Grup C Subgrup 2 Categoria 6. 

En cas d’un licitador no espanyol d’un Estat Membre de la Unió Europea o d’un Estat signatari 

de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu no classificat, suspesa o anul·lada, ha d’acreditar que 

compleix amb les condiciones de solvència següents:  

A) Solvència econòmica i financera 

B) Solvència tècnica o professional 

La nostra consulta rau en que en e l’apartat B) Solvència tècnica o professional demana la relació 

d’obres executades i la indicació de l’equip tècnic. Aquest equip tècnic només es demana als 

licitadors no espanyols d’un Estat Membre de la Unió Europea o d’un Estat signatari de l’Acord 

sobre l’Espai Econòmic Europeu o a tots els licitadors tot i tenir la classificació de l’apartat L del 

quadre de característiques? Si la indicació de l’equip tècnic es necessari aportar per tots els 

concursant a la licitació 2021-010 OBRES NOU EDIFICI VHIR, ens podrien aclarir a quina tipologia 

d’obres d’edificació volen dir en similars” . 

Resposta: 

D’acord amb allò previst  a l’apartat “L” del Quadre de Característiques i a la Clàusula 6 del PCAP, 

per al Lot núm. 1,  aquest equip tècnic només es demana als licitadors no espanyols d’un Estat 

Membre de la Unió Europea o d’un Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, 

no classificats o amb la classificació suspesa o anul·lada.  

Per a les empreses espanyoles, és obligatòria i només es requereix per a l’acreditació de la 

solvència econòmica i tècnica exigida al Lot núm. 1, la classificació empresarial corresponent al 

GRUP C, SUBGRUP 2 CATEGORIA 6 (o, en el cas de les classificacions atorgades sota el règim del 

RD 1098/2001, CATEGORIA F).    

 

 

CONSULTA 5  

Pregunta: 

“Referent al expedient LICI 2021-010 Obres nou edifici VHIR, tenim la següent pregunta: Pel que 

fa a l'apartat B) Solvència tècnica o professional de l'PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

PARTICULARS. Entenem que la solvència a acreditar amb un import d'obres executades en un 

dels últims cinc anys de 18.529.733,50 € correspon al mateix grup i subgrups sol·licitat en el plec. 

És a dir, serviria la suma de les obres executades de tots els subgrups inclosos en el Grup C?”  
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Resposta: 

En primer lloc, cal indicar, que per a les empreses espanyoles, és obligatòria i només es 

requereix per l’acreditació de la solvència econòmica i tècnica exigida al Lot núm. 1, la 

classificació empresarial corresponent al GRUP C, SUBGRUP 2 CATEGORIA 6 (o, en el cas de les 

classificacions atorgades sota el règim del RD 1098/2001, CATEGORIA F).    

Per a altres licitadors, d’acord amb allò previst  a la Clàusula 6 del PCAP, l’import anual, sense 

incloure els impostos, que l’empresa haurà d’acreditar com a executat durant l’any de superior 

execució en el decurs dels últims CINC (5) anys, en concepte d’obres corresponents al mateix 

grup o subgrup de classificació a que correspon la present licitació ha de ser, com a mínim, de 

18.529.733,50 euros.  

Aquest import es refereix a la suma de l’import anual d’obres executades, corresponents al 

SUBGRUP 2 DEL GRUP C de classificació d’obres.  

 

CONSULTA 6  

Pregunta: 

Agrairia si ens poguéssiu aclarir els següents punts: 

 

1.- TERMINI DE LIQUIDACIÓ: A la vista del que disposen les clàusules 17.3 i 22 de el Plec de 

Clàusules Administratives Particulars, ¿quin és el termini per acordar la liquidació del contracte 

des de la recepció de l'obra? 

2.- PAGAMENT ICIO: Si el Contractista està obligat a pagar l'ICIO i per tant ha de considerar-ho 

en la seva oferta. 

3.- PAGAMENT LLICÈNCIA: Si la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron-Institut de Recerca 

disposa de la llicència d'obra, i si és la part contractual obligada, si escau, a el pagament de les 

taxes. 

 

Resposta: 

1. Termini de liquidació: Segons la Llei de Contractació del Sector Públic (LCSP) la 
liquidació s’haurà d’acordar màxim 3 mesos després de la recepció de l’obra. 

2. Pagament ICIO: No, aquest import ja l’ha abonat el VHIR per tal d’obtenir la llicència. 
Per tant el contractista no està obligat a pagar-ho. 

3. Pagament Llicència: El VHIR disposa de la llicencia d’obra amb totes les taxes i 
impostos pagats. Per tant, no és d’obligació per part del contractista el pagament 
d’aquests imports. 

 


