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 L’INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE LES OFERTES AVALUA BLES MITJANÇANT 

CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT, 
INSTAL·LACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT D’UNA ULTRACE NTRÍFUGA I RETIRADA 
DE LA ULTRACENTRÍFUGA EXISTENT PER ELS SERVEIS GENE RALS I 
INFRAESTRUCTURES DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITA RI VALL HEBRON- 
INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 
 
 
2019-068 SUBMINISTRAMENT ULTRACENTRÍFUGA  
 
En data 16 de desembre de 2019 s’ha procedit a valorar, segons els criteris establerts a les bases 
del concurs, les ofertes presentades per les empreses participants en el present procés de 
licitació relatiu al “subministrament d’una ultracentrífuga i retirada d e l’equip existent per 
la sala de centrífugues comuns de l’edifici Mediter rània del VHIR”. 
 
La licitació objecte d’aquesta acta, va ser publicada al perfil del contractant de la nostre web en 
data 15 de novembre de 2019, i la data màxima per a la presentació d’ofertes segons els terminis 
mínims que contempla la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, va 
finalitzar el passat 2 de desembre de 2019. 
 
Tal i com es va fer constar en l’Acta de Constitució de la Mesa de Contractació i d’Obertura del 
Sobre Núm.1  de data 4 de desembre de 2019, la documentació presentada no contenia defectes 
esmenables,  
 
El 9 de desembre de 2019, va procedir-se a la realització de l’obertura del sobres amb les ofertes 
avaluables mitjançant criteris subjectes a judici de valor, tal i com es va fer constar en l’Acta de 
Constitució de la Mesa de Contractació i d’Obertura del Sobre Núm.2   
 
Tot seguit, es detalla la puntuació i motivació de les ofertes, que s’ha anat reproduint tenint en 
compte les especificacions contemplades al Plec de Clàusules Administratives Particulars, 
d’acord amb el quadre de puntuacions següent: 

 

 

Oferta tècnica: ................................... ...........................................................  MÀXIM 50 PUNTS 
 
1. Memòria tècnica i organització: ................................................................................... 40 punts 
 

• Memòria d’especificacions tècniques de l’equip a subministrar, garantint el compliment 
dels requisits tècnics del present plec. 
 

• Organització i mitjans de subministrament. 
 
2. Millores addicionals: .................................................................................................... 10 punts  
 

• Identificació dels rotors pel sistema RLM (real life management) ( 2 punts) 
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• Ampliació de la garantia (Clàusula 8) per cada un dels elements que formen l’equip 
objecte de subministrament, partint de la base que s’ha establert un termini mínim de 
garantia de dos (2) anys. (fins a 4 punts).  
 

• Garantia de peces de recanvi durant 10 anys des de l’adquisició de l’equip (1 punt) 
 

• Suport tècnic immediat durant el període de garantia (Clàusula 8) per consultes i/o 
resolucions d’incidències, menys de 24 hores i tant telefònic com presencial. (1 punts). 
 

• Disminució del termini d’entrega (fins a 2 punts) 
 
 
NOTA IMPORTANT: Per tal de poder ser adjudicatari, serà necessari que com a mínim el 
licitador obtingui trenta-cinc (35) punts en la pro posta  relativa als criteris quantificables 
segons judicis de valor. En cas contrari serà exclòs 
 
 

1. Memòria tècnica i organització.................. ........................................................màx.40 punts 
 

  
Justificació de les valoracions:   
 
L’empresa Fisher Scientific  queda exclosa de la present licitació. A la clàusula 5 del plec dels 
prescripcions tècniques s’indica com a requisit indispensable que la nova ultracentrífuga ha de 
ser compatible amb tots els rotors existents al VHIR especificats a l’annex i que s’ha de detallar 
explícitament la compatibilitat dels actuals rotors detallat al Annex 1 del PPT. Segons el catàleg 
aportat a la documentació només dos rotors hi estan inclosos. A més a més no descriu com serà 
la retirada de l’equip actual ni tampoc, tot i explicar el funcionament logístic de l’empresa, fan cap 
menció a les condicions de subministrament del nou equip especificades en el plec (transport i 
posada en marxa de l’equip i realització de la formació introductòria).  
 
L’empresa Calservice Heratec  obté la puntuació màxima en aquest apartat ja que detallen punt 
per punt totes les característiques tècniques especificades en el plec de Prescripcions tècniques. 
De la mateixa manera, descriuen amb detall com s’efectuarà la retirada de l’equip actual i les 
condicions de subministrament del nou equip.  
 
 

MEMÒRIA TÈCNICA I ORGANITZACIÓ FISHER 
SCIENTIFIC 

CALSERVICE 
HERATEC 

• Memòria d’especificacions tècniques de l’equip a 
subministrar, garantint el compliment dels requisits 
tècnics del present plec. 

• Organització i mitjans de subministrament. 

Exclòs 40 

PUNTUACIÓ TOTAL  Exclòs 40 
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2. Millores addicionals............................ ................................................................màx.10 punts 
 

 

       
 
Justificació de les valoracions:   
 
 
L’empresa Calservice Heratec  obté la puntuació màxima en aquest apartat  perquè compleix 
amb totes les millores proposades en el plec de prescripcions tècniques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MILLORES ADDICIONALS 
FISHER 

SCIENTIFIC 
CALSERVICE 

HERATEC 

• Identificació dels rotors pel sistema RLM (real life management) ( 2 punts) Exclòs 2 

• Ampliació de la garantia (Clàusula 8) per cada un dels elements que formen l’equip objecte 

de subministrament, partint de la base que s’ha establert un termini mínim de garantia de 
dos (2) anys. (fins a 4 punts).  

Exclòs 
4 

• Garantia de peces de recanvi durant 10 anys des de l’adquisició de l’equip (1 punt) Exclòs 1 
• Suport tècnic immediat durant el període de garantia (Clàusula 8) per consultes i/o 

resolucions d’incidències, menys de 24 hores i tant telefònic com presencial. (1 punts). 

Exclòs 
1 

• Disminució del termini d’entrega (fins a 2 punts) Exclòs 2 

PUNTUACIÓ TOTAL  Exclòs 10 
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A continuació es detalla el quadre de puntuacions pel que fa a les ofertes tècniques, el qual 
s’acabarà de completar amb la part econòmica presentada per cada empresa, una vegada tingui 
lloc l’obertura pública del sobre nº 3, que serà el proper 19 de desembre de 2019 a les 9:00 hores 
a la Sala de Reunions de la 2ª Planta de l’Edifici Mediterrània, tal i com s’anuncia a les bases de 
la present licitació publicades a la web del VHIR. 
 
 

                                  QUADRE DE PUNTUACIONS 
    50% 40% 10% 

 

 
Ofertes 
presentades: 

Oferta 
econòmica  

Valor. 
Econòmica. 

Aspectes 
Tècnics Millores 

 
  BI IVA TOTAL       TOTAL 

FISHER 
SCIENTIFIC 

      

 
 

 
 

 Exclòs Exclòs  Exclòs 

CALSERVICE 
HERATEC 

    40 10 50 
 
 

 
 

Barcelona, 16 de desembre de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr. Isaac Rodríguez Garcia 
Cap de la Unitat de Serveis Generals i Infraestruct ures 
Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca (VHIR) 
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