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NÚM. EXPEDIENT: 2020-019 FILTRES HALOGENATS (LAS) 
 

 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  

CONTRACTACIÓ NO HARMONITZADA – PROCEDIMENT OBERT 
 
SUBMINISTRAMENT DE FILTRES PER A GASOS HALOGENATS DESTINATS AL 
LAB ANIMAL SERVICE DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON 
- INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 
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Clàusula 1. Objecte de la licitació. 
 
L’objecte de la present licitació és el subministrament de filtres per a gasos halogenats 
destinats al Lab Animal Service (LAS) ubicat a l’Edifici Cellex de la Fundació Hospital 
Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR). 
 
Al llarg d’aquest plec es descriuen concretament les tasques incloses dins l’objecte 
d’aquest contracte, així com l’abast del servei proposat. 
 
 
Clàusula 2. Pressupost màxim de licitació. 
 
En aquesta licitació el valor estimat del contracte i el pressupost màxim de licitació no 
coincideixen. 
 
El pressupost total màxim per aquesta licitació, corresponent als dos (2) anys inicials, és 
de “CINC-MIL EUROS” (5.000,00€), al qual, si se li suma l’import de “MIL CINQUANTA 
EUROS” (1.050,00€) corresponent a l’IVA, suma un total de “SIS MIL CINQUANTA 
EUROS” (6.050,00€). 
 
El valor estimat per aquesta licitació és de “DEU MIL EUROS” (10.000,00€), al qual, si 
se li suma l’import de “DOS-MIL CENT EUROS” (2.100,00€) corresponent a l’IVA, suma 
un total de “DOTZE-MIL CENT EUROS” (12.100,00€). 
 
 
Clàusula 3. Durada del contracte. 
 
La prestació del subministrament objecte de la present licitació tindrà una duració inicial 
de dos (2) anys prorrogable 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. 
 
 
Clàusula 4. Característiques tècniques del subministrament. 
 
1. Producte: Filtres per a gasos halogenats  

 
Requisits Técnics: 
 
Filtros de material plástico conteniendo carbón activo para la filtración y captura de 
micropartículas y gases anestésicos de hidrocarburos halogenados (isofluorano y 
sevofluorano). Recipiente de 200 gramos de peso. 
 
Preu máxim per unitat:  
35 €/ unitat.  
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Clàusula 5. Condicions generals per al subministrament dels productes 
 
Cal tenir en compte que en els preus màxims unitaris estan inclosos els costos relatius a 
transport i lliurament. 
 
L'import total d'adjudicació, anirà extingint d'acord a les comandes que es realitzin, 
basant-se el preu unitari adjudicat, el VHIR, abonarà només les factures de producte 
realment subministrat, detallant en la factura els números d'albarà degudament signats 
per la persona que recepcionarà la comanda. 
 
Un cop adjudicat el contracte, l'empresa adjudicatària no podrà canviar les 
característiques tècniques dels productes a subministrar i tampoc modificar / actualitzar 
els seus preus unitaris adjudicats. 
 
Qualsevol modificació de les característiques dels productes haurà de ser prèviament 
autoritzada pel Biobanc. 
 
 
Clàusula 6. Confidencialitat, Protecció de dades de caràcter personal i Propietat 
Intel·lectual i Industrial. 
 
 

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 
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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 7. Criteris de Valoració sotmesos a Judici de Valor. 
 
Els criteris que a continuació s’indicaran, s’avaluaran mitjançant judicis de valors i 
s’aplicaran al contingut del sobre nº 2: 
 
Característiques qualitatives i tècniques del subministrament....... MÀXIM 50 PUNTS 
 
1. Memòria tècnica i qualitativa del subministrament............................fins a 46 punts.  

 
- Especificacions tècniques dels elements a subministrar, fins a 20 punts. 
- Organització i mitjans de subministrament, fins a 26 punts. 

 
2. Millores addicionals.................................................................................fins a 4 punts. 
 

- Possibilitat de substitució d’aquells productes que no compleixin els requeriments 
de qualitat a criteri de la unitat i en el termini màxim d’una setmana, fins a 4 punts.  

 
 

Barcelona, 07 de maig de 2020 
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ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ. 
Dr. Joan X. Comella Carnicé  
Director  
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR) 
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