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RECTIFICACIÓ DEL EXPEDIENT DE LICITACIÓ DEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT
ABREUJAT RELATIU A LA CONTRACTACIÓ D’UN PROVEÏDOR PELS SERVEI DE
RENOVACIÓ I MANTENIMENT DE LES LLICÈNCIES D’ANTIVIRUS KASPERSKY,
GESTIONAT PER LA UNITAT IT, DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL
HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR).
LICI 2022-054 LLICÈNCIES ANTIVIRUS
I. Que s’ha constatat la necessitat d’esmenar l’expedient de referencia, relatiu al servei de
renovació de les LLICÈNCIES D’ANTIVIRUS KASPERSKY i el seu manteniment associat, per
als equips informàtics de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca
(VHIR).
II. En concret es procedeix a rectificar el document “RESOLUCIÓ DE DESIGNACIÓ DE LA MESA
DE CONTRACTACIÓ”, concretament el punt “Primer” i el punt “Segon”. Per tant, es rectifica
en els següents apartats on posa:
Primer.- DESIGNAR com a membres de la mesa contractació d'un proveïdor pel servei
és la renovació de les LLICÈNCIES D’ANTIVIRUS KASPERSKY i el seu manteniment
associat, per als equips informàtics de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron Institut de Recerca (VHIR), a les següents persones:
DESIGNACIÓ

COMPOSICIÓ

Presidenta

Sra. Mireia Casamajor Castañeira, Cap de la Unitat de Licitacions i
Compres, o persona que la substitueixi.
Sra. María de Valles Silvosa, Cap de la Unitat de RRHH i Jurídic del
VHIR, o persona que la substitueixi.
Sra. Montserrat Abad de la Vega, Cap de la Unitat de Comptabilitat i
Ingressos del VHIR, o persona que la substitueixi.
Sra. Niobe Portero Martinez, del Àrea de Qualitat i Transformació Digital
o persona que la substitueixi.
Sra. Mònica Pérez i Casanovas, Unitat de Mecenatge del VHIR, o
persona que la substitueixi.
Sra. Ivana Pribac Pernalete, Técnica de la Unitat de Licitacions i
Compres, o persona que la substitueixi.

Vocal 1
Vocal 2
Vocal 3
Vocal 4
Secretària

Segon.- COMUNICAR aquesta designació als interessats a fi que restin assabentats que
properament se’ls comunicarà:
•

L’obertura del Sobre Únic serà el proper dia 09 de novembre de 2022 a les 10:00
h i en sessió privada.

Per tant, s'aclareix que hauria de posar el següent:
DESIGNAR com a membres de la mesa contractació d'un proveïdor pel servei és la
renovació de les LLICÈNCIES D’ANTIVIRUS KASPERSKY i el seu manteniment
associat, per als equips informàtics de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron Institut de Recerca (VHIR), a les següents persones:
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DESIGNACIÓ

COMPOSICIÓ

Presidenta

Sra. Mireia Casamajor Castañeira, Cap de la Unitat de
Licitacions i Compres, o persona que la substitueixi.

Vocal 1

Sra. María de Valles Silvosa, Cap de la Unitat de RRHH i Jurídic
del VHIR, o persona que la substitueixi.

Vocal 2

Sra. Montserrat Abad de la Vega, Cap de la Unitat de
Comptabilitat i Ingressos del VHIR, o persona que la substitueixi.

Vocal 3

Sra. Sira Rodrigo Bosch, Cap de la Unitat de Projectes de
Recerca Competitiva del VHIR, o persona que la substitueixi.

Vocal 4

Sra. Niobe Portero Martinez, del Àrea de Qualitat i Transformació
Digital o persona que la substitueixi.

Secretària

Sra. Ivana Pribac Pernalete, Técnica de la Unitat de Licitacions i
Compres, o persona que la substitueixi.

Segon.- COMUNICAR aquesta designació als interessats a fi que restin assabentats que
properament se’ls comunicarà:
• L’obertura del Sobre Únic serà el proper dia 09 de desembre de 2022 a les 10:00
h i en sessió privada.

III. En concret es procedeix a rectificar el document “Annex 1 PCAP”, concretament el punt
“OFERTA D'AVALUACIÓ AUTOMÀTICA”, on no aplica el criteri “L’empresa rebi alguna queixa
o reclamació dels donants, aquesta informarà per correu electrònic a la Unitat de Mecenatge
del VHIR en un termini inferior a 48 hores”. Per tant, aquest criteri no s’ha de complimentar, i
es rectifica en els següents apartats on posa:
DESCRIPCIÓ
Ampliació del nombre de llicències, dins del
preu adjudicat i sense costos addicionals pel
VHIR.
Accés en temps real als informes d’incidències
i/o peticions oberts i possibilitat de consulta de
l’històric.
L’empresa rebi alguna queixa o reclamació
dels donants, aquesta informarà per correu
electrònic a la Unitat de Mecenatge del VHIR
en un termini inferior a 48 hores.
ISO 9001
ISO 14001
Certificacions de
Qualitat
ISO 27001
ISO 20000
Oferiment de bossa d’hores sense cost afegit
per a intervencions, consultes i peticions
relacionades amb les llicències indicades i/o
incidents de seguretat.

SI

NO

OBSERVACIONS
[Nº] llicències ampliades.

-

[Nº] hores per transmetre alguna
queixa o reclamació.

-

[Nº] hores ofertes sense cost.
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Per tant, s'aclareix que hauria de posar el següent:
DESCRIPCIÓ
Ampliació del nombre de llicències, dins del
preu adjudicat i sense costos addicionals pel
VHIR.
Accés en temps real als informes d’incidències
i/o peticions oberts i possibilitat de consulta de
l’històric.
ISO 9001
ISO 14001
Certificacions de
Qualitat
ISO 27001
ISO 20000
Oferiment de bossa d’hores sense cost afegit
per a intervencions, consultes i peticions
relacionades amb les llicències indicades i/o
incidents de seguretat.

SI

NO

OBSERVACIONS
[Nº] llicències ampliades.

-

-

[Nº] hores ofertes sense cost.

IV. 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 24 de novembre de 2022.

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