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1. En referència del lot 86, s'indica que hi ha una cubeta superior amb divisor al 

mig, però no s'informa si és vertical o horitzontal. Quina orientació ha de tenir el 
divisor?.  

 
Tal com s’indica en el punt 2, l’obertura de la cubeta és frontal: 

 
Estructura d’acer inoxidable pintat epoxi o equivalent, lleugera i de fàcil maniobrabilitat 
amb cubeta superior de 50( ample cubeta)x50 (llarg cubeta)x25/30 (alçada cubeta) amb 
divisor al mig, accés frontal i prestatge inferior. 

 
Per tal de garantir que els documents no caiguin de la cubeta ( per la part oberta), el 
divisor ha de col.locar-se, al mig de la cubeta,  paral.lel als laterals de la mateixa, 
separant així l’espai en dues parts amb obertura frontal per treure i posar els 
documents��

�
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2.  En referència al procediment obert i tràmit ordinari, del subministrament i 
instal·lació de l’equipament de mobiliari general per l’ampliació de les urgències i 
consultes externes de l’Hospital Materno Infantil de Sant Joan de Déu a 
Esplugues de Llobregat i desprès de la visita d’aquest matí a les instal·lacions 
tenim uns dubtes: 

 
LOT 91 
També observem un diferencial al plànols, als vestuaris a on les taquilles 
dibuixades tenen un ample de 30 (en surten mes quantitat) però a la fitxa tècnica 
parla d’una amplada de 40-45 i una quantitat de 848 unitats. Per fer-les en forma 
de “L” i per que siguin funcionals l’amplada mínima tindria que ser de 40 
d’amplada. Ho valorem i distribuïm en funció dels 40-45 d’amplada i les 848 
unitats? 
 
LOT 91 

 
Les mides de les guixetes, quantitats  i descripció vàlides són les del plec tècnic i fitxes.  
Els plànols són distribucions prèvies del projecte executiu de l’obra. 
El proveïdor adjudicatari de l’equip amidarà en obra i distribuirà les quantitats 
sol.licitades amb la Propietat��
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3. Ens dirigim a vosté perquè ens ha enviat algunes aclaracions sobre el referit 
expedient. En aquest expedient en el lot 82 Ref. 1511010100 es demanan dos 
taules de quirófan. Per fer una oferta correcta, m’agradaria si podeu-me 
especificar amb més profunditat que tipo de dispositiu d’extensions es necessita 
 per una de les dues taules ja que hi ha moltes opcions. He anat a l’hospital a 
preguntar, m'han dirigit directamete a vostés per centralitzar tots els 
aclariments de aquest expedient. Si vosté no és la persona per contactar per 
això, li pregem, si fos possible, que ens indiqui on dirigir-nos. 

 

Totes les propostes dels proveïdors que segueixin la descripció tècnica de la fitxa i que 
presentin l’equip tenint en compte, per la seva experiència professional en el sector, la 
tipologia d’Hospital ( Hospital Universitari pediàtrica d’aguts, Servei d’Urgències) que 
s’està equipant serà benvinguda i degudament avaluada.   

 

 


