
Fundació Hospital Universitari Vall d’ Hebron - Institut de Recerca (VHIR) 

Vall d'Hebron 

Institut de Recerca 

RECTIFICACIÓ DEL EXPEDIENT DE LICITACIÓ QUE CONSTA EN LA PAGINA WEB – 

PERFIL DEL CONTRACTANT RELATIU A LA CONTRACTACIÓ D’ASSEGURANCES DE 

SALUT PRIVADA, A TRAVÉS DEL PLA DE COMPENSACIÓ FLEXIBLE, DESTINAT A TOT 

EL PERSONAL DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON- INSTITUT DE 

RECERCA (VHIR) 

LICI 2021-054 ASEGURANCES DE SALUT (PCF) 

I. Que s’ha constatat la necessitat d’esmenar l’expedient de referencia, relatiu a la

contractació d’assegurances de salut privada, a través del Pla de Compensació Flexible,

destinat a tot el personal de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron- Institut de

Recerca (VHIR).

II. Que, a data de 25 d’agost de 2021 es publica aquesta licitació. De conformitat amb l'anunci
de licitació, el termini de presentació de les ofertes per a participar en aquest procediment
de contractació finalitza el dia 09 de setembre de 2021 a les 13.00 hores

III. Que, durant el termini de presentació d'ofertes, es considera necessari per a l'interès públic
i a fi d'afavorir la concurrència, ampliar el termini de presentació de les ofertes a fi que els
interessats puguin elaborar la documentació i realitzar els tràmits previs necessaris per a
presentar-se a aquesta licitació.

Davant aquest situació, s’acorda ampliar el termini de presentació d’ofertes fins el dia 17

de setembre de 2021 a les 13:00 hores

Amb la qual cosa, el nou calendari d’obertures queda de la següent forma: 

(i) L’obertura del Sobre número 1 serà el proper dia 20 de setembre a les 
10:00 h i en sessió privada.

(ii) L’obertura del Sobre número 2 serà el proper dia 27 de setembre a les 
10:00 h i en sessió privada.

(iii) L’obertura del Sobre número 3 serà el proper dia 07 de octubre a les 10:00 
h i en acte públic. 

IV. S’acorda així mateix, en la mesura del possible, comunicar a totes aquelles empreses i

persones que hagin tingut accés i s’hagin descarregat tota la documentació d’aquest

Procediment l‘esmentada rectificació, als efectes pertinents.

Barcelona, a 13 de setembre de 2021.

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ       

Dr. Joan X. Comella Carnicé 

Director 
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