
 
 
 
 

 

Expedient HSJD 2/20 

 

 

Contractació de la realització de les obres del Pediàtric Cancer Center Barcelona de l’Hospital 

Sant Joan de Déu, Fase 1B Obra Interior. 

 

 

Resolució d'esmena d'errors tipogràfics 

 

Atès que en data 14 de maig de 2020 l’òrgan de contractació de l’Hospital Sant Joan de Déu va aprovar 

l’expedient de contractació de la realització de les obres del Pediàtric Cancer Center Barcelona de 

l’Hospital Sant Joan de Déu, Fase 1B Obra Interior. Juntament en l’expedient es va aprovar el Plec de 

Clàusules Administratives Particulars, el quadre de característiques específiques i el Plec de 

Prescripcions Tècniques que regeixen l’objecte de contractació. 

 

Havent-se detectat un error tipogràfic en l’apartat 20.1.2 (Ampliació de garantia) del Quadre de 

Característiques Específiques, referent als criteris d’adjudicació (concretament als criteris objectius i/o 

criteris avaluables de forma automàtica). 

 

Atès que els esmentats errors poden modificar les propostes que puguin presentar els licitadors en les 

seves ofertes; 

 

A fi i efecte que els licitadors interessats puguin tenir coneixement de l’esmentada informació i tenir 

suficient temps per a formular les seves proposicions; 

 

 

 

RESOLC:  

 

Primer.- Modificar l’apartat 20.1.2 (Ampliació de garantia) del Quadre de Característiques Específiques, 

referent als criteris d’adjudicació (concretament als criteris objectius i/o criteris avaluables de forma 

automàtica), tal com es relaciona a continuació: 

  

On diu:  

 

20.1.2. Ampliació del Termini de Garantia ............................................... Fins a 4 punts  
- Millora de la garantia en 6 mesos: 1 punt  

- Millora de la garantia en 12 mesos: 2 punts  

- Millora de la garantia en 18 mesos: 3 punts  

- Millora de la garantia en 24 mesos: 4 punts  

 

Ha de dir: 

 

20.1.2. Ampliació del Termini de Garantia ............................................... Fins a 4 punts  
- Millora de la garantia en 12 mesos ........................... 1 punt  
- Millora de la garantia en 18 mesos ........................... 2 punts  
- Millora de la garantia en 24 mesos ........................... 3 punts  

- Millora de la garantia en 36 mesos .................. 4 punts 

 



 
 
 
 

 

 

Segon.- Ampliar el termini de presentació d’ofertes en comptes del 2 de juny de 2020 serà el 5 de juny de 

2020, a la mateixa hora.  

 
Tercer.- Publicar aquesta resolució d’esmena d’errors tipogràfics al Perfil del Contractant de l’Hospital 

Sant Joan de Déu allotjat a l’adreça web www.consorci.org. 

 

 

 

Sr. Manuel del Castillo Rey 

Gerent de l’Hospital Sant Joan de Déu 

 

 

Esplugues de Llobregat, 2 de juny de 2020 

 

http://www.consorci.org/

