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

PERFIL DE CONTRACTANT RELATIU AL SERVEI DE SUPORT INFORMÀTIC A L’USUARI 

DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON - INSTITUT DE RECERCA 

(VHIR). 

 

 

LICI 2022-025 SUPORT INFORMÀTIC A L’USUARI VHIR. 
 

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

suport informàtic a l’usuari de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron –Institut de 

Recerca (VHIR), a adjudicar mitjançant procediment obert. 

 

II. En concret es procedeix a aclarir que, la frase esmentada a la clàusula 4.1 Condicions 

generals per a tots els lots, del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) “El licitador 

interessat podrà presentar oferta per un o més lots.”, és declarada nul·la i sense efecte ja 

que és requisit fonamental tal com s'indica a la clàusula 1 del present document que es 

presentin per a ambdós lots, i en cas de no fer-ho quedaran excloses del procés.  

 
“Serà requisit indispensable que el licitador que es presenti a la licitació de referència, ho 

faci per als DOS lots. Per tant, no s’admetran ofertes d’empreses a un sol lot, aquelles que 

ho facin per a un sol lot, quedaran excloses. Ambdós lots s'adjudicaran a la mateixa 

empresa licitadora, i serà aquella empresa que obtingui la major puntuació en la suma de 

la valoració tècnica i econòmica dels dos lots.” 

 

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. 

 

IV. Publicar el present document de rectificació 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 www.contractaciopublica.gencat.cat, i també notificar-lo en el 

Diari Oficial de la Union Europea http://ted.europa.eu/ anunci 2022/S 070-185248. 

 

 

 

Barcelona, a 22 d’abril de 2022. 
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