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RECTIFICACIÓ DEL EXPEDIENT DEL NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER EXCLUSIVITAT  
QUE CONSTA EN EL PERFIL DEL CONTRACTANT RELATIU ALS SERVEI 
D’APROVISIONAMENT DE LES EINES DIGITALS DE VIRTUALITZACIÓ I CLOUD 
NECESSÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DE LES TASQUES DIÀRIES DE L’EQUIP DE LA 
UNITAT D’INFORMÀTICA, DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON 
- INSTITUT DE RECERCA (VHIR) 
 
 
LICI 2022-037 – EINES VIRTUALITZACIÓ I CLOUD 
 
 

I. Que s’ha constatat la necessitat d’esmenar l’expedient de referencia, relatiu als servei 
d’aprovisionament de les eines digitals de virtualització i cloud necessàries per a la realització 
de les tasques diàries de l’equip de la Unitat d’Informàtica, de la Fundació Hospital Universitari 
Vall d’Hebron - Institut de Recerca (VHIR). 

 
II. En concret es procedeix a rectificar la Clàusula 10. Criteris de Valoració sotmesos a Judici de 

Valor, concretament, dins de l’apartat 10.2.1 Abast i Enfocament del servei, es rectifica en els 
següents apartats on posa: 

 
10.2.1 Abast i Enfocament del servei: .......................................................... fins a 30 punts. 
 
Haurà de contenir com a mínim les especificacions següents:  
 
Visió general del servei i acatament de totes les condicions especificades en el present plec. 
 

• Organització del servei (10 punts). 
• Metodologia de treball (5 punts). 
• Memòria organitzativa (10 punts). 
• Procediment de gestió d’incidències (5 punts). 

 
 
Per tant, s'aclareix que hauria de posar el següent:  
 
 
10.2.1 Abast i Enfocament del servei: .......................................................... fins a 30 punts. 
 
Haurà de contenir com a mínim les especificacions següents:  
 
Visió general del servei i acatament de totes les condicions especificades en el present plec. 
 
- Organització del servei (10 punts). 

• servei licitat, resum breu de l'oferta que ha de complir amb tots els requeriments del PPT 
(Plec de Prescripcions Tècnics). 
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- Metodologia de treball (5 punts). 
• Breu explicació de les característiques i la gestió de l'equip de treball 

 
 
- Memòria organitzativa (10 punts). 

• Descripció dels processos i circuits que se seguiran per dur a terme el servei 
 
 

- Procediment de gestió d'incidències (5 punts) 
• Explicació del circuit de gestió d'incidències. Els temps oferts no corresponen a aquesta 

part, sinó que han d'aparèixer a l'apartat corresponent segons el redactat de la licitació. 
 
 

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 04 d’agost de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ                                
Dr. Joan X. Comella Carnicé 
Director 
Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca (VHIR) 
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