Exp. 2021-50
Tipus: subministraments
Procediment: Contractació basada d’acord marc
Objecte: Subministrament, instal·lació, posada en funcionament i servei de manteniment
integral post garantia de l’equipament d’alta tecnologia per a la unitat d’angioradiologia de
l’Hospital Clínic de Barcelona per a la realització de procediments intervencionistes
vasculars i no vasculars (angiògraf monoplà i angiògraf biplà)
Promotor: Centre de diagnòstic per la Imatge (CDI)

RESOLUCIÓ
PER A LA CORRECCIÓ D’ERRORS DELS PLECS
I.- Que en data 24 de març de 2021, es va publicar al Perfil del Contractant de l’Hospital
Clínic de Barcelona i es va convidar a les empreses homologades de l’acord marc 2019-22
corresponent al “Subministrament d’equipament de diagnòstic per la imatge i medicina
nuclear de l’Hospital Clínic de Barcelona (HCB) i el Consorci de Gestió corporació Sanitària
(CGCS)”, per a la contractació basada del subministrament, instal·lació, posada en
funcionament i servei de manteniment integral post garantia de l’equipament d’alta
tecnologia per a la unitat d’angioradiologia de l’Hospital Clínic de Barcelona per a la
realització de procediments intervencionistes vasculars i no vasculars (angiògraf monoplà i
angiògraf biplà)
II.- Que a l’anunci de licitació estableix que el termini per presentar ofertes és fins el dia 26
de març de 2021
III.- Que mitjançant aquesta resolució, es corregeix un error detectat al Plec de Prescripcions
Tècniques i al Plec de Clàusules Administratives Particulars.
És per tot això que,
RESOLC
Primer.- Publicar la correcció d’errades al Perfil del Contractant de l’Hospital Clínic de
Barcelona, de la documentació afectada en referència a:
-

Annex 2 del PCAP, en relació a:
o
o
o

L’ apartat D. Punt 9 del Monoplà: s’afegeix al criteri d’adjudicació
“S'acceptaran opcions de geometria a sostre que garanteixin una cobertura
complerta del pacient”
L’ apartat A. Punt 2 de Monoplà: allà on diu “Temps d'exposició < a 1ms”, ha
de dir “ Temps d'exposició =< a 1ms”
L’ apartat B. Punt 4 de Biplà i Monoplà: s’afegeix al criteri d’adjudicació: Les
mesures a valorar es proporcionaran en valors estandarditzats (IEC)

Aquelles empreses que per raó d’esmena vulguin modificar la seva oferta, hauran de
presentar novament oferta. La mesa considerarà vàlida la última oferta presentada i
invalidarà automàticament les anteriors.

En tot cas, no és necessària la presentació d’una nova oferta si l’empresa ha dipositat la
seva oferta i la considera vàlida.
Segon.- Allargar el termini de presentació de les ofertes fins el 29 de març de 2021 a les
14:00 hores.

Barcelona, 24 de març de 2021

El signant certifica que, a tots els efectes, la data de validesa d’aquest document és la que figura en el
propi document

Josep Mª Campistol i Plana
Director General
(Per delegació,
Acord del Consell de Govern de 21/12/2015)

