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DOCUMENT: RESOLUCIÓ DE DUBTES
ASSUMPTE: CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE
LES OBRES D’ADEQUACIÓ DE L’EDIFICI DE CONSULTES EXTERNES DE L’ANTIC HOSPITAL
DE REUS, PER TAL DE REUBICAR L’ACTIVITAT DE L’ACTUAL CENTRE MQ
PREGUNTES:
1)
2)
3)
4)

El concurs és d’una sola volta? S’entrega tant la documentació administrativa i
econòmica com l’oferta tècnica amb proposta gràfica el mateix dia 29 de maig?
Quina superfície total té l’edifici?
Si s’ha de presentar proposta gràfica, en què consisteix exactament? Quin format?
Si s’ha de presentar proposta gràfica, la documentació de l’estat actual, la podríem
tenir en suport informàtic?
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RESPOSTES:
1)
2)

Pel que fa a si el concurs és d’una sola volta, efectivament s’ha de presentar tota la
documentació l’últim dia d’admissió d’ofertes (29 de maig).
En relació amb la superfície, la nostra oficina tècnica respon el següent:
“No resulta rellevant, per l’elaboració d’una oferta que respongui als
requeriments del concurs, establir la superfície total de l’edifici, especialment
atenent que no es pot disposar de la total superfície d’aquest per desplegar una
proposta, ja que es contemplen espais a diferents plantes que són objecte de
reserva. En efecte, el Plec Tècnic limita els espais que són objecte de l’àmbit
d’actuació de l’edifici en cada planta, de manera que als plànols de planta de
l’estat actual, dins l’annex 1 del dit Plec, es determina el perímetre exacte del
dit àmbit així com la seva superfície associada, dades aquestes que es
consideren suficients.”

3)

Quant a la proposta gràfica, la nostra oficina tècnica respon el següent:
“S’ha de presentar una proposta gràfica que, segons recull el punt 7.1 del Plec
Tècnic, ha d’incloure plànols de distribució per plantes, desenvolupats a nivell
d’avantprojecte. No es preestableix un format específic, de manera que es
podrà entendre, per defecte, que aquests es presentaran en format imprès en
paper, a una escala i amb grau de detall suficients per permetre justificar els
aspectes puntuables detallats al punt 8.1.1 del dit Plec.”

4)

Amb referència a la sol·licitud de la proposta gràfica continguda als plecs en suport
informàtic, el passat dimecres 10 de maig ser penjada al perfil del contractant en
format dwg a disposició de tots els licitadors.

Reus, 12 de maig de 2017
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LA NOSTRA MISSIÓ: oferir un servei de qualitat als clients, dotant els
professionals dels millors recursos disponibles i establint sinergies amb altres
centres sanitaris per tal de contribuir a la millora de la salut de les nostres
comarques.
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