ESMENA EN RELACIÓ A LA VISITA D’OBRA DEL CONTRACTE DE “SERVEI D’ASSITÈNCIA TÈCNICA
PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU, ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT,
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT, DIRECCIÓ D’OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I
SALUT DEL NOU VIAL DE CONNEXIÓ AMB SANT QUINTÍ DEL RECINTE DE L’HOSPITAL D ELA
SNATA CREU I SANT PAU”.

Benvolguts,
Un cop publicada la licitació i prèviament a la finalització del termini de presentació de les
ofertes, s’ha detectat un error en la redacció de l’anunci de licitació, en concret en l’apartat h),
amb el benentès que s’establia la obligatorietat d’una visita a les instal·lacions, el text literal de
l’apartat es reprodueix a continuació:
“Visita a les instal·lacions:
Es realitzarà una visita de caràcter obligatori als espais del servei objecte de la licitació,
atès que el coneixement físic dels espais té una gran importància per tal de poder preparar
i presentar l'oferta de la licitació.
La visita es realitzarà un únic dia per a tots els licitadors el divendres 11/10/2019.
Hora i lloc: A les 10:00h a l'entrada principal de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau pel
carrer Sant Antoni Maria Claret amb C/Independència (al costat caseta de control de
seguretat).
Els assistents hauran d'anar identificats amb les dades de l'empresa a la que representa.
Al final de la visita es lliurarà el certificat d'assistència que s'haurà d'incloure escanejat en
format PDF, obligatòriament dins el sobre número 1”.
Aquesta visita obligatòria no constava en el Plec de Clàusules Particulars i paral·lelament no es
dedueix de la documentació tècnica cap base tècnica que pogués fonamentar que l’assistència
presencial a les instal·lacions del Recinte hagués de ser obligatòria o esdevingués indispensable
per poder confeccionar una proposta tècnica.
Per aquesta raó es procedeix a eliminar aquest apartat de l’anunci de licitació.
Atenent a les confusions que s’hagin pogut produir, es decideix prorrogar el termini de presentació
de les ofertes de les empreses licitadores, fins al dia 25 d’octubre de 2019 a les 14:00 hores.

