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NÚM. EXPEDIENT: 2020-014 MANT. PREVENTIU DE DUES CENTRÍFUGUES  
 

 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  

CONTRACTACIÓ NO HARMONITZADA – PROCEDIMENT OBERT 
 
SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU DE DUES CENTRÍFUGUES DESTINADES 
AL GRUP DE RECERCA EN TERÀPIA GÈNICA AL SISTEMA NERVIÓS DE LA 
FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON - INSTITUT DE RECERCA 
(VHIR). 
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Clàusula 1. Objecte de la licitació. 
 
L’objecte del present plec és la contractació d’un servei de manteniment preventiu de 
dues centrífugues, destinades al Grup de Recerca de Teràpia gènica al sistema nerviós 
de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebrón – Institut de Recerca (VHIR), ubicades 
totes dues al “Campus de la UAB en Bellaterra”. 
 
Aquest servei s’haurà d’executar d’acord a les prescripcions que s’articulen més endavant 
dins el present plec. 
 
 
 
Clàusula 2. Pressupost màxim de licitació i valor estimat 
 

En aquesta licitació el valor estimat del contracte i el pressupost màxim de licitació no  
coincideixen. 
 
El pressupost total màxim, relatiu als 2 anys inicials del contracte, s’estableix en “SIS MIL 
SET-CENTS EUROS ” (6.700,00 €), al qual, si se li suma l’import de “MIL QUATRE-
CENTS SET EUROS” (1.407,00€) corresponent a l’IVA, suma un total de “VUIT MIL 
CENT SET” (8.107,00 €). 
 
Així doncs, el pressupost màxim anual de la present licitació s’estableix en “TRES MIL 
TRES-CENTS CINQUANTA” (3.350,00€), IVA no inclòs,  i es desglossa de la forma 
següent: 
 

- Pressupost màxim per el manteniment d’una Centrifuga anual : “MIL SIS-
CENTS SETANTA-CINC EUROS” 1.675,00 €*, IVA no inclòs.   

 
Aquests preus podran ser millorats pel licitador en la seva oferta econòmica-Sobre C. 
 
 
Finalment, el valor estimat s’estableix en “TRETZE MIL QUATRE-CENTS EUROS” 
(13.400,00 €), al qual, si se li suma l’import de “DOS MIL VUIT-CENTS CATORZE 
EUROS” (2.814,00 €) corresponent a l’IVA, suma un total de “SETZE MIL DOS-CENTS 
CATORZE EUROS” (16.214,00€). 
 

Clàusula 3. Facturació i pagament 
 

El contractista facturarà cada comanda efectivament subministrada a través de la seva 
factura corresponent, les quals hauran de ser enviades a la següent adreça de correu 
electrònic: factures@vhir.org.  
 
Cada factura emesa haurà de detallar el període al que correspon la mateixa, el 
desglossament/descripció de les despeses per concepte, així com indicar les referències 
“LICI-2020-014 MANT. PREVENTIU DE DUES CENTRÍFUGUES”. 
 
El pagament efectiu de les prestacions executades es realitzarà mitjançant transferència 
bancària, amb venciment 30 dies / data factura. 
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L'entitat contractant realitza el pagament dels serveis una vegada aquests s'hagin 
realitzat de manera parcial o total i una vegada entrada la factura al seu registre. D'acord 
amb aquest paràmetre, no es contempla el pagament per avançat d'una part o de la 
totalitat del preu del contracte. 
En cap cas el contractista tindrà dret a la revisió de preus per cap concepte. 
 

Clàusula 4. Durada del contracte. 

 
El servei objecte del contracte tindrà una duració inicial de dos (2) anys, amb possibilitat 
de prorrogar la prestació per dos (2) anys més.  
 
En cas que sigui acordada la pròrroga per part de l’entitat contractant, serà obligatòria pel 
contractista, d’acord amb el que estableix l’article 29 de la LCSP. 
 
El servei començarà a partir de la data que s’estableixi en la formalització del contracte. 
 
 
 
Clàusula 5. Característiques tècniques del servei. 
 
El Grup de Recerca de Teràpia gènica al sistema nerviós de la Fundació Hospital 
Universitari Vall Hebrón – Institut de Recerca (VHIR) precisa de la contractació d’un 
servei de manteniment preventiu per a dues centrifugues ubicades a la sala H519 de la 
cinquena planta del Edifici H (CBATEG) en el Campus de la UAB en Bellaterra.  
 
 
 
Els equips, que requereixen el servei de manteniment, objecte de la present licitació són 
els que es mostren a continuació: 
 

 OPTIMA L-90K CE MARK, 50HZ 
 OPTIMA L-100 XP ULTRACENTRIFUGUE, 220-240 

 
 
4.1 Característiques tècniques del Servei de Manteniment 
 
El Servei ha d’incloure la revisió preventiva anual dels equips. Les revisions de 
Manteniment Preventiu consistiran en: 
 

- L’adjudicatari s’ha de comprometre a realitzar una visita de manteniment 
preventiu anual a tots els equips objecte d’aquesta licitació. Al final de la 
revisió l’empresa adjudicatària ha de facilitar una etiqueta adhesiva per equip 
on constin les dades de l’equip, la data de realització del manteniment 
preventiu i la data de la propera revisió. Les dates concretes de les visites es 
coordinaran entre l’empresa adjudicatària i la persona que designi el 
responsable del contracte. 
 

- S’ha d’incloure totes les despeses de mà d’obra i desplaçament del tècnic 
especialista. 
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- La visita de manteniment preventiu es pactarà amb suficient antelació per no 
comprometre la utilització dels equips per part del personal investigador i el 
tècnic deixarà l’equip en perfecte estat per començar a treballar un cop finalitzi 
la revisió. Si aquesta visita s’allargués més d’un dia laborable es considerarà 
una sola visita. 

 
- Un cop acabada la revisió el tècnic entregarà un informe final detallant 

l’actuació feta a cada equip especificant el tipus d’equip, el número de inventari 
i la ubicació. 

 
- En cas que el servei tècnic vingui de fora de Catalunya, no es pagarà ni 

l’allotjament ni el mitjà de transport del tècnic en la seva visita. 
 

 
Queden exclosos d’aquesta prestació el següents punts: 
 

- Reparacions d’averies. El VHIR no estarà vinculat en cap sentit amb 
l’adjudicatari del contracte, que sorgeixi del present procediment de licitació, 
en relació a les reparacions de les averies. 

- Peces de recanvi que s’espatllin en possibles averies per mal ús. 
 
 
*** El servei ha de complir amb tots els requeriments legals en el moment de la 
contractació, i durant tota la vigència del contracte. 
 
 
 
Clàusula 6. Requisits obligatoris. 
 

 Serà requisit indispensable que l’empresa tingui certificat ENAC en Velocitat 
Angular per la calibració de centrífugues. S’ha de presentar el certificat 
actualitzat que així ho acrediti en el Sobre 1 –DOCUMENTACIÓ 
ADMINISTRATIVA. 
 

 Serà requisit indispensable que l’empresa adjudicatària disposi d’autorització 
com a empresa instal·ladora i mantenidora de instal·lacions frigorífiques així 
com autorització d’empresa frigorista nivell 1 segons RD138/2011. S’han de 
presentar el certificats actualitzats que així ho acreditin en el Sobre 1 –
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA. 
 

 Que l’empresa adjudicatària sigui un representant autoritzat pel fabricant i 
utilitzi peces originals en totes les intervencions. S’ha de presentar  o bé 
Certificat emès pel fabricant o bé Declaració responsable signada pel licitador 
en el Sobre 1 –DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA. 

 

Clàusula 7. Confidencialitat, Protecció de dades de caràcter personal i Propietat 
Intel·lectual i Industrial. 
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Sense perjudici del que disposa la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, 
protecció de dades de caràcter personal i de confidencialitat, l’empresa que resulti 
adjudicatària del present procediment de licitació, es comprometrà expressament, a no 
donar la informació i/o dades proporcionades per el VHIR, o qualsevol ús no previst en el 
present Plec, i/o expressament autoritzat per el Cap de la Unitat assignat.  
 
L’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació, 
haurà de fer extensives als empleats que adscrigui al servei, les obligacions contingudes i 
assumides per l’empresa adjudicatària, en referència a la confidencialitat, propietat 
intel·lectual i protecció de dades, en particular les relatives al secret, la reserva y 
confidencialitat de tota la informació que en virtut del servei pugui tenir coneixement. 
 
S’entendran cedits en exclusiva a favor del VHIR a tot el món, per al temps màxim 
establert en les lleis i/o tractats internacionals vigents que resultin d’aplicació i per a la 
seva explotació a través de qualsevol format i/o modalitat d’explotació, tots els drets, 
inclosos els d’explotació sobre qualsevol descobriment, invenció, creació, obra, 
procediment, idea, tècnica, dibuix, disseny, imatge o qualsevol altre dret de propietat 
intel·lectual o industrial generat, plantejat o adquirit com a conseqüència de la tasca 
desenvolupada per l’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present 
procediment de licitació (en endavant, “Propietat Intel·lectual i/o Industrial”), i que derivin 
directa o indirectament de la relació entre VHIR i l’empresa adjudicatària pel contracte 
que es derivi del present procediment de licitació. 
 
L’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació 
s’obliga a informar al VHIR de qualsevol descobriment, creació, invent, idea o qualsevol 
altre element que constitueixi o sigui susceptible de constituir un dret de Propietat 
Industrial i/o Intel·lectual i que desenvolupi parcial o totalment durant la vigència del 
contracte que es derivi del present procediment de licitació.  
 
En el supòsit de que l’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present 
procediment de licitació descobrís o desenvolupés qualsevol creació de propietat 
intel·lectual o industrial, s’entendrà que l’esmentat descobriment o desenvolupament 
constitueix informació confidencial del VHIR. 
 
L’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació 
s’obliga a signar tots aquells documents públics i/o privats que siguin necessaris, a lliure 
discreció del VHIR, per a permetre l’acreditació de la titularitat del VHIR o l’adequada 
protecció dels referits drets de Propietat Intel·lectual i/o Industrial a favor de la mateixa o 
de qualsevol tercer designat per aquest. 
 
L’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació 
autoritza al VHIR per a la transformació, modificació, publicació, comunicació pública i 
explotació per qualsevol mitjà de les obres que desenvolupi com a conseqüència de la 
execució del contracte que es derivi del present procediment de licitació.  
 
 
 
Clàusula 8. Criteris d’adjudicació 
 
Els criteris que a continuació s’indiquen, s’avaluaran mitjançant judicis de valor. La 
valoració es farà per comparació de les ofertes presentades. Es donarà més puntuació a 
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la oferta que s’ajusti millor al demanat en el Plec de Prescripcions Tècniques. La resta 
d’ofertes es puntuaran proporcionalment per comparació. No es valorarà informació no 
rellevant. 
 
Característiques qualitatives i tècniques del subministrament.......MÀXIM 50 PUNTS. 
 
6.1. Memòria tècnica i organització: ....................................................................... 45 punts 
 

 Proposta organitzativa, amb tasques a desenvolupar per les revisions de 
manteniment preventiu anual de les centrífugues objecte d’aquest plec garantint el 
funcionament òptim dels equips  
 

 
6.2. Millores addicionals: ........................................................................................ 5 punts  
 

 
 Que l’empresa adjudicatària tingui més de deu anys d’experiència demostrable en 

manteniment, reparació i calibració de centrífugues. Acreditar aquesta experiència 
amb referències. (5 punts) 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Barcelona, 17 de març de 2020. 
 
 
 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ. 
Dr. Joan X. Comella Carnicé  
Director  
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR) 
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