
 

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 AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’UN LECTOR 

MULTIMODAL DE PLAQUES PER ABSORBÀNCIA, FLUORESCÈNCIA i LUMINESCÈNCIA PER 

SERVEIS GENERALS I INFRAESTRUCTURES DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI 

VALL HEBRON- INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 

 

LICI 2021-072 LECTOR MULTIMODAL DE PLAQUES 

 

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

d’un equip lector multimodal de plaques d’absorbància, fluorescència i luminescència per la sala 

d’aparells comuns de l’edifici Collserola a càrrec de la Unitat de Serveis Generals i Infraestructures 

com a equip comú de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron- Institut de Recerca (VHIR). 

 

II. En concret es procedeix a rectificar un apartat de la Clàusula 11 Criteris sotmesos a judicis de valor. 

Vinyet 11.2.2 Millores addicionals del Plec de Prescripcions Tècnica així com al Annex 2 del Plec 

De Clàusules Administratives Particulars: 

 

Es rectifica el següent puntuacions: 

 

11.2.2. Millores addicionals: .................................................................................................... 10 punts  

 

 Ampliació de la garantia de l’equip objecte de subministrament, partint de la base que s’ha 

establert un termini mínim de garantia de dos (2) anys. (0,5 punts per cada 6 mesos 

d’ampliació de garantia fins a 3 punts).  

 Disponibilitat de disposar d’una formació addicional sobre el funcionament de l’equip en 

format digital (2 punts) 

 

S'aclareix que la puntuacions correcta ha de ser:  

 

11.2.2. Millores addicionals: .................................................................................................... 10 punts  

 

 Ampliació de la garantia de l’equip objecte de subministrament, partint de la base que s’ha 

establert un termini mínim de garantia de dos (2) anys. (1 punts per cada 6 mesos d’ampliació 

de garantia (fins a 6 punts).  

 Disponibilitat de disposar d’una formació addicional sobre el funcionament de l’equip en 

format digital (4 punts) 

 

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 19 de novembre 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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