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L’INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE LES OFERTES AVALUABLES MITJANÇANT 

CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR DEL CONTRACTE RELATIU ALS SERVEIS DE 

MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE L’EQUIP D’IMATGE ÒPTICA IVIS® 

SPECTRUM SITUAT A LA PRECLINICAL IMAGING PLATFORM (PIP) DEL LAB ANIMAL 

SERVICE (LAS) DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON - INSTITUT 

DE RECERCA (VHIR). 
 

 

2020-021  MANT. EQUIP IMATGE ÒPTICA  

 

 

En data 2 de juny de 2020 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 “manteniment preventiu i correctiu de l’EQUIP D’IMATGE ÒPTICA IVIS® 

Spectrum, situat a la Preclinical Imaging Platform del Lab Animal Service (també 

anomenat “PIP-LAS”) de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca 

(VHIR)”. 

 

 
La licitació objecte d’aquesta acta, va ser publicada al perfil del contractant de la nostre web en 
data 8 de maig de 2020, 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 25 de maig de 2020. 

 
 
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 26 de maig de 2020, la documentació presentada no contenia defectes 
esmenables,  
 
 
El 29 de maig de 2020, 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: 
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Oferta tècnica: ..............................................................................................  MÀXIM 50 PUNTS 

 

 

Característiques Tècniques del Servei (Total: 40 punts). 

 

 

 El tipus de manteniment que es precisa per a l’equip descrit, ha d’incloure una (1) 

visita de Manteniment Preventiu i totes les visites de Manteniment Correctiu 

.............................................................................................. 10 punts  

 

 Aquest servei ha d’incloure un descompte en el cost de les peces de recanvi 

d’almenys un 15%, en les hores de mà d’obra derivades del manteniment i en la 

revisió de l’equip, així com en els desplaçaments. El                               contracte no 

inclou la càmera ...............................................................10 punts 

 

 Aquest servei ha d’incloure assistència tècnica i de software amb instal·lació 

d’actualitzacions de software recomanat per corregir errors ................. 5 punts 

 

 Al finalitzar cada intervenció s’emetrà un document explicatiu de l’avaria, de com s’ha 

solucionat i la relació de peces substituïdes. Es facilitarà el full de servei o 

d’intervenció juntament amb el butlletí amb els treballs i les proves de funcionament 

realitzades ....................................................................... 5 punts 

 

 Caldrà oferir un servei tècnic davant una situació d’avís d’avaria el més breu 

possible. 

 

▪ El període màxim establert serà de tres (3) dies laborals des del moment en 

què l’Oficina d’Atenció al Client registra la trucada 

.................................................................................................... 5 punts 

 

▪ El temps de resposta i l’assistència telefònica amb el personal enginyer i el 

personal especialista també es considerarà que sigui el més àgil i ràpid 

possible, però s’estimarà que mai serà superior a 24 hores 

.................................................................................................... 5 punts  

 

 

 

Millores Addicionals (Total: 10 punts): 

 

 Oferiment de serveis de qualificació de l’equip amb un descompte d’ almenys un 5% 
......................................................................................................................... 2,5 punts 

 Oferiment d’un descompte d’almenys un 5% en cas de que l’empresa requerís el servei de 
cursos de formació del manteniment de l’equip .............................. 2,5 punts 

 

 Reducció del temps de resposta davant una situació d’avís d’avaria ............... 5 punts 
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Exposat l’anterior, s’indica a continuació la puntuació que s’ha assolit per cada sub-apartat: 

 

Plantejament general del servei ............................................................................màx.40 punts 
 

 

PLANTEJAMENT GENERAL DEL SERVEI 

 

PerkinElmer España 
S.L. 

El tipus de manteniment que es precisa per a l’equip descrit, ha d’incloure una 
(1) visita de Manteniment Preventiu i totes les visites de Manteniment 
Correctiu, 10 punts  

5 

Aquest servei ha d’incloure un descompte en el cost de les peces de recanvi 
d’almenys un 15%, en les hores de mà d’obra derivades del manteniment i en 
la revisió de l’equip, així com en els desplaçaments. El contracte no inclou la 
càmera, 10 punts 

5 

Aquest servei ha d’incloure assistència tècnica i de software amb instal·lació 
d’actualitzacions de software recomanat per corregir errors ................. 5 punts 

5 

Al finalitzar cada intervenció s’emetrà un document explicatiu de l’avaria, de 
com s’ha solucionat i la relació de peces substituïdes. Es facilitarà el full de 
servei o d’intervenció juntament amb el butlletí amb els treballs i les proves de 
funcionament realitzades................................. 5 punts 

5 

Caldrà oferir un servei tècnic davant una situació d’avís d’avaria el més breu 
possible:  
El període màxim establert serà de tres (3) dies laborals des del moment en 
què l’Oficina d’Atenció al Client registra la trucada ......... 5 punts 
 
El temps de resposta i l’assistència telefònica amb el personal enginyer i el 
personal especialista també es considerarà que sigui el més àgil i ràpid 
possible, però s’estimarà que mai serà superior a 24 hores .................. 5 punts 

5 

5 

PUNTUACIÓ TOTAL 30 

       

Justificació de les valoracions:   

 

La oferta presentada incluye una revisión de mantenimiento preventivo, pero no de 

mantenimientos correctivas. El descuento sobre piezas es del 5% pero no hay descuento sobre 

mano de obra ni desplazamiento. 

El resto de los puntos se cumplen. 
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Millores Addicionals ...........................................................................................màx.10 punts 
 

PLANTEJAMENT GENERAL DEL SERVEI 

 

PerkinElmer España 
S.L. 

Oferiment de serveis de qualificació de l’equip amb un descompte d’ almenys 
un 5% ............ 2,5 punts 

2.5 

Oferiment d’un descompte d’almenys un 5% en cas de que l’empresa requerís 
el servei de cursos de formació del manteniment de l’equip............... 2,5 punts 

2.5 

Reducció del temps de resposta davant una situació d’avís d’avaria,  5 punts 5 

PUNTUACIÓ TOTAL 10 

       

Justificació de les valoracions:   

 

Se cumplen todos los requisitos exigidos. 

 

 

 

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 12 de juny de 2020 a les 10.30. 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 

PerkinElmer 
España S.L. 

      

 
 

 
 

 

30 10 40 

 

 

 

Barcelona, 2 de juny de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Sr.  Juan Antonio Cámara Serrano. D.V.M. PhD. 

Head of Preclinical Imaging Platform 

Lab Animal Service- Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) 


