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RECTIFICACIÓ DEL EXPEDIENT DE LICITACIÓ QUE CONSTA EN LA PAGINA WEB – 
PERFIL DEL CONTRACTANT RELATIU ALS SERVEIS D’AUDITORIA EXTERNA PER 
EVIDENCIAR EL NIVELL DE COMPLIMENT DELS REQUISITS DEL SISTEMA DE GESTIÓ 
DE LA QUALITAT UNE-EN ISO 9001:2015 DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI 
VALL D’HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 
 
 
2022-043 SERVEI AUDITORIA EXTERNA  
 
 

I. Que, s’ha constatat la necessitat d’esmenar l’expedient de referència, relatiu a la contractació 
dels serveis d’auditoria externa per evidenciar el nivell de compliment dels requisits del sistema 
de gestió de la qualitat UNE-EN ISO 9001:2015 de la Fundació Hospital Universitari Vall 
d’Hebron - Institut de Recerca (VHIR), publicat en data 20 de setembre de 2022. 
 
 

II. En concreto es procedeix a rectificar l’Annex núm. 1 del Plec de Clàusules Administratives, 
especialment incorporar-li el següent apartat: 

 
B. OFERTA D'AVALUACIÓ AUTOMÀTICA 

 
Marcar amb una “x” la casella corresponent a Si o No, i introduir en la columna d'observacions 
el número que correspongui en l'apartat [Núm.] 
 

DESCRIPCIÓ SI NO OBSERVACIONS 
Emissió de certificats de sistemes de gestió 
de Centres de recerca biomèdica en els 
darrers 10 anys 

   

L’Entitat ha auditat a centres de l’àmbit 
sanitari en els darrers deu anys 

   

Emissió de certificats en altres països en els 
darrers 10 anys 

   

Disposar d’un reglament general o 
procediments propis, de caràcter públic, per 
la certificació de sistemes de gestió de 
qualitat 

   

Disposar d’un procés o canal, de caràcter 
públic, per la gestió de reclamacions i/o 
al·legacions 

   

 
 

III. Que, es procedeix a anul·lar l’Annex núm. 8 del Plec de Clàusules Administratives, donat que 
els aspectes requerits no es precisen per al desenvolupament del present servei, per tant, 
s’eximeix de la presentació del mateix en el procediment de licitació.  
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IV. S’acorda així mateix, publicar el present document a la pàgina web de la Fundació Hospital 
Universitari Vall Hebron Institut de Recerca (VHIR) a l’apartat de Licitacions 
https://vhir.vallhebron.com/ca/institut/licitacions , així com en el perfil de contractant, que consta 
a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&k
eyword=recerca&idCap=7704990&ambit=&  

 
 
 

Barcelona, a data de la signatura electrònica. 
 

 
 
 
 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ                                
Sra. Montserrat Giménez Prous 
Gerent 
Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca (VHIR) 
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