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Pregunta:
Segons diu el Plec Administratiu, en el sobre B s'ha d'incluore
"la documentació tècnica que, especificament per a aquest procediment, es detalla al Plec de
Prescripcions Tècniques"
En la pagina 6 del Plec Tècnic et diu que s'indiqui en tipus de contracte de manteniment
desprès del periode de garantia, indicant tipus de contracte, import, durada, operacions
previstes.....
Però segons altres concursos la inclusió d'imports en el sobre B, es motiu d'exclusió, per això
els hi agraeixo hem cofirmin en quin sobre tinc que possar el import del manteniment
Resposta:
L'import del contracte de manteniment que tindrà desprès del període de garantia s'ha
d'incloure en el sobre B, tal com es demana en el Plec de Prescripcions Tècniques. S'ha
d'incloure en el sobre B, ja que no conté cap informació del contingut del sobre C. Els criteris
d'adjudicació que s'han d'incloure en aquest sobre C són l'oferta econòmica i l'ampliació del
període de garantia, per la qual cosa no afecta que s'inclogui el preu del contracte de
manteniment en el sobre B.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pregunta:
Respecto al lote 444, en la documentación técnica se nos pide que presentemos un plano de
distribución y un calendario de actuación para incluir edetalle de las operciones necesarios.
¿Los planos son los que aparecen en la web del Consorci para descargar?
Resposta:
Sí. Son los planos que aparecen en el expediente en el perfil del contratante del Consorci.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pregunta:
Referente al lote 444, indica en el pliego que tenemos que adjuntar un plano de distribución de
los armarios pero, donde podemos encontrar su ubicación. En los planos colgados en el perfil
del contratante no figuran estas ubicaciones.
Resposta:
En los planos CAD los espacios de almacenes de material de logística/fungibles/ se indican con
el nombre MAGATZEM en cada planta y con el nombre FUNGIBLES en la planta 0.

Las distribuciones tienen que ser aproximadas pues el adjudicatario final revisará las
mediciones a la obra antes de la implantación.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pregunta:
Quan en el sobre C posa: "2. Preu unitari màxim, de cadascun dels productes i, en el seu cas,
quantitats mínimes i límit màxim del nombre que es comprometi a subministrar en les
successives peticions de remeses que es facin per l’Hospital de Sant Joan de Déu durant el
període de vigència del contracte. El preu final ofertat sense IVA, ha d’incloure tots aquells
altres tributs que recaiguin sobre els productes, entre ells els costos de transport i
assegurança." Imaginem que es tracta del preu per cada lot, i no el preu unitari de cada article
de lot.
Resposta:
S'ha d'especificar el preu unitari de cadascun dels productes que agrupen un lot, i fer la suma
total i en aquests preus estan inclosos tots aquells tributs que recaiguin sobre els productes, entre
ells els costos de transport i assegurança.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

