ASSUMPTE: ACLARIMENT
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN LA
COMPRA DEL MOBILIARI GENERAL PER A LES DEPENDÈNCIES DE
LA RESIDÈNCIA PER A GENT GRAN AMB CENTRE DE DIA DE
L’EDIFICI CONSTRUÏT AL CARRER SANT ANTONI M. CLARET, Nº13,
DE REUS
Se’ns planteja si podem contestar a les següents preguntes relatives al lot 2:
Roberia.
Pregunta 1: Per les bates del personal (codi ROB 1) es poden presentar bates
amb 5 botons en comptes de 3?

FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ SOCIAL: Registre Fundacions núm. 2.515 – NIF G-43 947 548

Resposta 1: S’admetrà la presentació de bates amb més o menys botons que els
assenyalats en el plec tècnic.
Pregunta 2: Se’ns demana que concretem si es necessari que l’acabat de les
estovalles (Codi ROB3) ha de ser estil biaix.
Resposta 2: Atès que l’acabat no és una característica indispensable que inutilitzi
les estovalles, no serà causa d’exclusió que no tingui aquest acabat però si que es
valorarà en els criteris tècnic establerts a la clàusula 12.2 del plec de clàusules
administratives.
Pregunta 3: Respecte a les sabates del personal (Codi ROB 9), es poden presentar
unes sabates que siguin aptes per rentat però no a 60º sinó a uns graus inferiors?
Resposta 3: Si, atès que la finalitat és que es presentin unes sabates que siguin
resistents als rentats, és dir, que no es desintegrin quan es posin a la rentadora,
els graus són orientatius.
Pregunta 4: Respecte a les tovalloles de dutxa (CODI ROB 11), quina és la mida
correcta?
Resposta 4: La mida correcta de les tovalloles de dutxa és 70x140 que és la que
consta al títol i no la mida de 50 x 140 que es la que es troba al descriptiu. No
obstant això, s’acceptaran mides diferents sempre i quan aquestes dimensions
siguin aproximades a les exigides i tingui la utilitat de tovalloles de dutxa.
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