
Expedient FSHSU 1/15 
 
Dubtes i respostes dels licitadors pel procediment de contractació de la Redacció del 
projecte tècnic i direcció d’obra i arquitectura de la reforma de les plantes 2ª i 3ª de la 
FSH per a usos sociosanitaris i residencials i trasllat previ de rehabilitació i centre de dia 
a la planta 2ª de l’edifici annex, per a la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell 
 
 

PREGUNTA 1.-  Aclariments sobre el Quadre de Característiques: 

Objecte del contracte: 

Descripció de l’objecte: Redacció del projecte tècnic i direcció d’obra i arquitectura de la 
reforma de les plantes 2ª i 3ª de La Fundació Sant Hospital. No diu res de la direcció 
d’execució de l’obra. Al Plec de Prescripcions Tècniques el apartat b) Direcció 
d’Execució d’obra i liquidació, diu clarament que esta inclòs, si es així confirmar. 

 
RESPOSTA 1.-  La direcció de l'obra està inclosa.  
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PREGUNTA 2.-  Aclariments sobre el Quadre de Característiques: 
 

Pressupost del Contracte: 

                              Valor estimat del contracte: 205.110,76.-€ 

                              Import de licitació:                 170.925,64.-€ 

 L’oferta es farà sobre el valor estimat del contracte, o sobre el import de licitació? 

 
RESPOSTA 2.-  L'oferta és sobre l'import de licitació 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PREGUNTA 3.-  Aclariments sobre el Quadre de Característiques: 
 

Termini de redacció del projecte: 

                              Parla de dies, se sobre entén que son dies naturals? 

 
RESPOSTA 3.-  Termini tres mesos, no dies naturals. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PREGUNTA 4.-  A l’annex número 2 , sobre l’oferta econòmica, diu que  “ a executar el 
contracte esmentat amb subjecció estricta als requisits fixats i d’acord amb les 
condicions , pel preu que es reflecteix en l’annex adjunt”... Aquest annex adjunt no 
existeix. Teniu un model per realitzar l’oferta econòmica ? 
 



RESPOSTA 4.-  No existeix cap model específic d’oferta econòmica. Podeu presentar el 
format que més us pogués interessar sempre i quan poseu les dades sol·licitades en els 
Plecs. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


