
Consultes i Respostes Expedient HSJD 2/11   
 

 
1.- Estem preparant la proposta pel mobiliari general per L’Hospital de Sant Joan de 

Deu i agrairia que ens especifiquessin si els somiers han de ser articulats.(Lot 91) 
�

� No hi ha cap equip que es refereixi a SOMIERS del lot 91, per la qual cosa es suposa 
que la consulta es refereix als llits 90x190: 

 
Els llits no són per a pacient si no per a descans de personal i en la fitxa no es fa cap 
referència a moviments. 
 
Tal com s’indica en el plec tècnic:  

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS EQUIPS OBJECTE DEL CONTRACTE 
 

Les característiques tècniques dels equips que a continuació es relacionen tenen 
caràcter de característiques bàsiques, valorant-se positivament la presentació d’ofertes 
que presentin unes característiques tècniques superiors degudament documentades 
 ( VEURE ANNEX FITXES) 
 

2-  Volem aclarir uns dubtes que tenim en relacíó al concurs de l'Hospital de St. 
Joan de  Déu, expedient HSJD 2 /11. 

- L'alçada del respatller de la CADIRA FIXA - 4311010000, és correcte la mida que 
es demana "Alçada respatller: 50 (alçada recomanada >45cm)"?. La majoria de 
cadires confidents que hi han en el mercat tenen una alçada de respatller entre 38 
i 43cm i no hi han gaires cadires amb respatllers més grans de 45cm.  

- Els prestatges que es demanen a ARMARI. ALÇADA 70-110, LLARGADA 80-100, 
2 PORTES - 4353150400, és correcte 3 prestatges, ja que es demana "1.- Armari 
amb 2 portes i 3 prestatges interiors"?. Els armaris d'alçada 70-110 normalment 
porten 1 prestatge, màxim 2. 

 �          CADIRA FIXA – 4311010000. Com indica la fitxa, en l’apartat 2.- Les dimensions 
aproximades han de ser:.....( les dimensions són aproximades i així serà avaluat). 
 
-          ARMARI. ALÇADA 70-110, LLARGADA 80-100, 2 PORTES – 4353150400. En 
la fitxa es sol.liciten 3 prestatges ( en cas que la proposta del proveïdor es situï en la 
franja alta de la mida d’alçada, o sigui, 110, tres prestatges poden permetre aprofitar 
millor l’espai). Si el proveïdor no considera que sigui viable, tal com indica el plec 
tècnic, només ho ha de justificar deguda i documentadament, doncs les 
“característiques tècniques dels equips que a continuació es relacionen tenen caràcter 
de característiques bàsiques”. 
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