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RECTIFICACIÓ DEL EXPEDIENT DE LICITACIÓ QUE CONSTA EN LA PAGINA WEB – 
PERFIL DEL CONTRACTANT RELATIU A LA CONTRACTACIÓ D’UN SERVEI 
D’ASSEGURANÇA PELS DANYS MATERIALS DEL PATRIMONI DE LA FUNDACIÓ 
HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON- INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 
 
 
LICI 2021-066 PÒLISSA RC MEDITERRÀNIA I COLLSEROLA (2 LOTS) 
 
 
 

I. Que s’ha constatat la necessitat d’esmenar l’expedient de referencia, relatiu a la 
contractació per part de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca 
(VHIR), com a prenedor de l'assegurança, d'una cobertura d'assegurances que cobreixi els 
danys materials del patrimoni del VHIR. 
 
 

II. En concret es procedeix a rectificar la duració del contracte del LOT 2: Danys materials 
produïts a mobiliari, equipament i existències; contingut de l’Edifici Mediterrània, Edifici 
Collserola, Mòdul VHIR, Planta 13 i Planta 14: 
 
La duració del contracte serà de dos (2) anys, a comptar des de la data en que comenci a 
ser efectiva la pòlissa, aquesta per tant, no finalitzarà el 20 de novembre de 2023, sinó el 
dia que pertoqui un cop transcorreguts aquest dos (2) anys. 
 
La durada inicial del contracte anirà lligada als terminis de la pòlissa / període 
d'assegurança que començarà a ser efectiva a les 0:00 hores del mateix dia en que es 
formalitzi el contracte, preferiblement abans del 30 de novembre de 2021, podent-ser 
prorrogar per dos (2) anualitats addicionals, d’any en any. 

 
 
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 tota la documentació d’aquest 
Procediment l‘esmentada rectificació, als efectes pertinents. 

 
 
 

Barcelona, a 21 d’octubre de 2021. 
 
 
 
 

 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ                                
Dr. Joan X. Comella Carnicé 
Director 
Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca (VHIR) 
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