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RESOLUCIÓ AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE L’EXPEDIENT DE LICITACIÓ QUE CONSTA EN 
LA PÀGINA WEB – PERFIL DEL CONTRATANT RELATIU A LA CONTRACTACIÓ DE LA 
PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL DE DIRECTIUS I PATRONS (D & O) DE LA 
FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON- INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 
 
 
EXP: 2022-038 Pòlissa Responsabilitat Civil (D&O) 
 
 

I. Que s’ha constata necessitat d’ampliar el termini de presentació d’ofertes de 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 la Responsabilitat Civil de Directius i Patrons (D & O) 
 

 
II. Que, a data de signatura del present document, no s'ha presentat cap oferta per cap 

empresa interessada en l'esmentat procediment de licitació. 
 
 

III. Que, de conformitat amb l'article 136 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, "els òrgans de contractació fixaran els terminis de presentació de les 
ofertes i sol·licituds de participació tenint en compte el temps que raonablement pugui ser 
necessari per a preparar aquelles, atesa la complexitat del contracte, i respectant, en tot 
cas, els terminis mínims fixats en aquesta Llei". 
 
La Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic en el seu article 159.6 a) 
estableix que "El termini per a la presentació de proposicions no podrà ser inferior a deu 
dies hàbils, a comptar des del següent a la publicació de l'anunci de licitació en el perfil de 
contractant". 
 
En virtut de les prerrogatives enumerades en l'article 190 de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, d'interpretació dels contractes, resolució de 
dubtes i modificació, per raons d'interès públic i atès que la necessitat que es pretén satisfer 
amb el contracte roman i que sense l'aprovació d'aquesta Resolució quedaria desert. 
 
Es procedeix a ampliar el termini de presentació d'ofertes establert en el Plec de 
Prescripcions Tècniques, en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, i en l'Anunci 
de Licitació. 

 
 
IV. En concret, es procedeix a rectificar la clàusula M.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES del 

QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ del 
Plec de Clàusules Administratives Particulars: 
 

La data límit de presentació de les ofertes serà el pròxim 01 de setembre de 2022 
fins a les 13:00h. 
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V. Conseqüentment, es procedeix a rectificar el punt 12. l’Obertura del Sobre ÚNIC, senyalat 
en el anunci de licitació, així com el document relatiu a la Resolució de la Designació de la 
Mesa de Contractació: 
 

L'obertura del Sobre Únic serà el pròxim dia 02 de setembre de 2022, a les 14.00 h 
i en sessió privada. 

 
 
VI. S'acorda així mateix, en la mesura que sigui possible, comunicar a totes les empreses i 

persones que hagin tingut accés i s'hagin descarregat tota la documentació del present 
procediment i aquesta ampliació de termini i rectificació, als efectes pertinents; així com 
també a la publicació d'aquest mateix document en la plataforma de contratacion del sector 
públic 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn
&idDoc=102014451 així com en Apartat “Institut-Licitacions” de la pàgina web de la 
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR) www.vhir.org  

 
 
 
 

Barcelona, a 22 d’agost de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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