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NÚM. EXPEDIENT: 2020-036 MANT. ESTERILIZADORS I ALTRE EQ. (LAS)  

 

 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  

CONTRACTACIÓ NO HARMONITZADA – PROCEDIMENT OBERT 
 
SERVEI DE MANTENIMENT D’ESTERILITZADOR I ALTRE EQUIPAMENT UBICAT AL 
VHIR: SERVEIS GENERALS (SG), LABORATORY ANIMAL SERVICE (LAS) i UNITAT 
DE CIRURGIA EXPERIMENTAL (ESU) DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI 
VALL HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 
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Clàusula 1ª. Objecte de la licitació. 
 
L’objecte del present plec és la contractació d’un servei de manteniment a tot risc – pel 
manteniment preventiu programat i de reparació per les màquines ubicades a diferents 
espaïs de la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca. 
 
Manteniment tot risc, inclou tota la mà d'obra que necessiten els equips tant per al 
manteniment preventiu com per al manteniment correctiu, i inclou a més les peces que 
s'hagin de substituir. 
 
A més el manteniment tècnic legal, inclou la mà d'obres, desplaçaments i dietes dels 
tècnics la empresa i dels tècnics de l'entitat de control (OCA), si escau, per realitzar totes 
les inspeccions periòdiques (Nivell A, Nivell B i Nivell C) que necessiten els recipients a 
pressió dels esterilitzadors de vapor de la marca Matachana (càmera i generador vapor) 
segons el Reglament d'Equips a pressió.  
 
Equips subjectes al present contracte de manteniment preventiu programat i de reparació 
a tot risc: 
 
Serveis Generals 

- Esterilitzador a vapor. Ubicat a l’Edifici Mediterrània, planta baixa 
- Esterilitzador a vapor. Ubicat a l’Edifici Collserola, planta baixa 

 
LAS: Ubicats a l’Edifici Cellex, plantes -2 i -1 

- Rentadora desinfectadora 
- 2 Esterilitzador a vapor 
- SAS Cabina 
- Soldadora Bosses 

 
ESU 

- Rentadora desinfectadora. Ubicat a l’Edifici Mediterrània, planta baixa 
 
 
*** El servei ha de complir amb tots els requeriments legals en el moment de la 
contractació, i durant tota la vigència del contracte. 
 
 
 
 
Clàusula 2ª. 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 
“QUARANTA-QUATRE MIL DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS” (43.820,00€), al 
qual, si se li suma l’import de “NOU-MIL DOS-CENTS DOS EUROS AMB VINT 
CÈNTIMS” (9.202,20€) corresponent a l’IVA, suma un total de “CINQUANTA-TRES MIL 
VINT-I-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS” (53.022,20€). 
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Així doncs, el pressupost màxim anual de la present licitació es diferenciarà de forma 
anual, per als quatre anys, de la següent manera: 
 
 

 
 
Aquests preus podran ser millorats pel licitador en la seva oferta econòmica-Sobre C. 

 
 
 
Atesa la periodicitat precisada per cada aparell i equip, i els preus unitaris establerts per a 
això, s'estableix que els pressupostos anuals del servei de calibratge, en cas de pròrroga 
per al tercer i quart any, en cas de prorroga (2+1+1), són: 
 
 

 el pressupost anual de per al tercer any, serà com a màxim de VINT-I-DOS MIL 
DOS-CENTS CINC EUROS (22.205,00 €) (IVA no inclòs).   

 el pressupost anual de per al quart any, serà com a màxim de VINT-I-DOS MIL 
QUATRE-CENTS VINT-I-UN EUROS (22.421,00 €) (IVA no inclòs). 

 
 
 
 
 
 

DADES DELS EQUIPS 
PREU MANTENIMENT A TOT RISC i 

TECNIC LEGAL 

Ubicació Equip/Model Nº Sèrie 
PREU 

1ER ANY 
PREU 

2N ANY 
PREU 

3ER ANY 
PREU 

4RT ANY 

VHIR Ed. 
Mediterrania 

ESTERILITZADOR A 
VAPOR 1006 V-1 

E-019793 3.140€ 3.817€ 3.266€ 3.332€ 

VHIR Ed. 
Mediterrania 

LAVADORA MOD. 
1400 UP 

L-000458 1.265€ 1.290€ 1.316€ 1.342€ 

VHIR Ed. 
Collserola 

ESTERILITZADOR A 
VAPOR 1006 E-1 

E-026337 3.584€ 3.656€ 5.219€ 3.804€ 

VHIR Ed. 
Cellex 

ESTERILITZADOR A 
VAPOR 1008 E-2 

E-028729 5.090€ 3.672€ 3.745€ 4.465€ 

VHIR Ed. 
Cellex 

ESTERILITZADOR A 
VAPOR 1008 E-2 

E-028730 5.090€ 3.672€ 3.745€ 4.465€ 

VHIR Ed. 
Cellex 

LAVADORA 
DESINFECTADORA 

LAB 610 
1405710LL081 1.305€ 1.331€ 1.357€ 1.384€ 

VHIR Ed. 
Cellex 

SAS CABINA 5445L 
H202 

E-028663 3.163€ 3.226€ 3.290€ 3.356€ 

VHIR Ed. 
Cellex 

SOLDADORA DE 
BOLSAS HD 650 DE 

M-001525 257€ 262€ 267€ 273€ 

  TOTAL 22.894€ 20.926€ 22.205€ 22.421€ 
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Finalment, el VALOR ESTIMAT s’estableix en “NORANTA-SET MIL DOS-CENTS DEU 
EUROS” (97.210,00 €), al qual, si se li suma l’import de “VINT MIL QUATRE-CENTS 
CATORZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS” (20.414,10 €) corresponent a l’IVA, suma un 
total de “CENT-DISSET MIL SIS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS” 
(117.624,10€). 
 
 

Concepte Import (IVA exclòs) 

Pressupost base de licitació total 
 
 

43.820,00 euros 

Possibles modificacions 8.764,00 euros 

Possibles pròrrogues 44.626,00 euros 

Total 97.210,00 euros 

 
 
Import establert per modificacions: 
 
S’estableix d’acord a l’article 204 de la L9/2017 la possibilitat de modificar el contracte a 
l’alça, i fins a un 20% del pressupost total màxim de licitació donat que sorgeixi la 
possibilitat de l’augment del servei necessari a petició del VHIR. Import que serà retribuït 
a l’empresa de la mateixa manera i sota les mateixes condicions que regules el present 
plec, prèvia presentació per part de l’adjudicatari de la factura. 
 
 

 
Clàusula 3ª. Durada del contracte. 

 

El servei objecte del contracte tindrà una duració inicial de dos (2) anys, amb possibilitat 
de prorrogar la prestació del servei per un (1) any i un (1) altre any addicional, amb un 
total de 4 anys com a màxim (2+1+1).  
 
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 4ª. Facturació i forma de pagament. 
 
El contractista facturarà la prestació del servei 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-2020-036”. 
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El pagament efectiu de les prestacions executades es realitzarà mitjançant transferència 
bancària, amb venciment 30 dies / data factura. 
 
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 5ª. Característiques tècniques del servei. 
 
La Fundació Hospital Universitari Vall Hebrón – Institut de Recerca (VHIR) precisa de la 
contractació d’un servei Manteniment tot risc, inclou tota la mà d'obra que necessiten els 
equips tant per al manteniment preventiu com per al manteniment correctiu, i inclou a més 
les peces que s'hagin de substituir. 
 
A demés el manteniment tècnic legal, inclou la mà d'obres, desplaçaments i dietes dels 
tècnics la empresa i dels tècnics de l'entitat de control (OCA), si escau, per realitzar totes 
les inspeccions periòdiques (Nivell A, Nivell B i Nivell C) que necessiten els recipients a 
pressió dels esterilitzadors de vapor de la marca Matachana (càmera i generador vapor) 
segons el Reglament d'Equips a pressió. Les inspeccions de nivell A  
 
 
Els equips són de la següent tipologia: 
 

Serveis Generals: 
 

- Esterilitzador a vapor. Ubicat a l’Edifici Mediterrània.  
Marca: Matachana 
Model: 1006 V-1 
Característiques: 1 porta. Sense generador de Vapor. 
Numero de sèrie: E-019793 
Numero inventari: 1063021 
Ubicació: Sala Neteja 008, planta baixa Ed. Mediterrània 
Any adquisició:2005 

 
 
- Esterilitzador a vapor. Ubicat a l’Edifici Collserola. 

Marca: Matachana 
Model: 1006 E-1 
Característiques: 1 porta. Amb generador de Vapor. 
Numero de sèrie: E-026337 
Numero inventari: 1090342 
Ubicació: Sala Neteja 004, planta baixa Ed. Collserola 
Any adquisició: 2010 
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LAS: Ubicats a l’Edifici Cellex, plantes -2 i -1. Any d’adquisició 2015 
 

 Rentadora desinfectadora de laboratori LAB 610, 1 porta. Steelco 
La lavadora de la cristalería de laboratorio del SL del LABORATORIO 610 de 
Steelco es un modelo de Puerta corredera vertical, con secado de aire forzado 
HEPA-filtrada y hasta tres niveles de lavado/secado en cuatro posiciones 
disponibles. Esta máquina se puede utilizar para limpiar botelles grandes (20, 
50,60Lt). 
El sistema de secado de aire forzado filtrado con el ajuste del tiempo y de 
temperatura, ayuda a asegurar un secado completo, interior y exterior, de toda la 
cristalería. 
De carga frontal, con secador de aire caliente 
Capacidad 250L 
Dimensiones: 

o Anchura mm 650  
o Profundidad mm 687 
o Altura mm 1840  

 
 

 2 Esterilitzador a vapor 1008E-2/I, 2 portes. Matachana 
 

 
 
 

 SAS Cabina 5445 L H2O2 
 
Los SAS MATACHANA están caracterizados por una cámara de sección 
rectangular y dos puertas. Las puertas son de apertura manual y disponen de 
bloqueo neumático. Asimismo incorporan finales de carrera que indican si las 
mismas están abiertas o cerradas. 
 
Los SAS están controlados por un autómata programable, provisto de entradas y 
salidas, en el que se centraliza todo el control del SAS. También están dotados de 
los elementos adecuados de visualización que permiten al operario o técnico de 
mantenimiento recibir información sobre el estado del equipo. 
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Están provistos de programas de desinfección mediante la nebulización de un 
producto químico desinfectante. 
 
a) Características eléctricas 

Tensión: 230 V Monofásico II + Tierra 
Frecuencia: 50 Hz o 60 Hz según modelo (consulte la etiqueta de 
características eléctricas del equipo). 
Potencia: Según modelo, consulte la etiqueta de características eléctricas 
del equipo. 
Conexión: Bornes de caja mediante cable unifilar o multifilar de hasta 6 
mm2. 
Protecciones: Interruptor Automático TC1 e interruptor diferencial ID1. 
Consulte el esquema de cableado del equipo. 
Grado de polución: 2 
Categoría de Instalación: II 
Clase de protección: 1 
Grado de protección: IP20 
Potencia acústica: < 70 dB(A) 
 

b) Condiciones ambientales de servicio 
Temperatura ambiente: 0-50°C 
Humedad relativa del aire: < 95 % sin condensaciones 
Presión atmosférica: 800 < P < 1080 mbar 
Compatibilidad Electromagnética: Emisión conforme a 50081, 
EN 61000-3-2 y EN 61000-3-3 
Inmunidad conforme a EN 61000-6-2 
 

c) Lámparas germicidas 
Potencia lámparas germicidas: 8 X 36 W 
Potencia germicida 254 nanómetros: 8 X 13 W 
 

d) Datos del fabricante y Servicio Técnico Central 
Oficinas Centrales: ANTONIO MATACHANA S.A. 
Dirección: c/ Almogàvers 174 
E-08018 Barcelona 
España 

 

 Soldadora Bosses Matachana HD650 DE 
Soldadora de Sellado en contínuo de bolsas tipo plástico o plástico-papel, de 
accionamiento automático.Selección automática de tiempos de sellado y 
enfriamiento. Tecnología GreenTek: apagado automático del movimiento de 
rotación si no se sellan bolsas contínuamente mediante fotocélula. Carcasa de 
acero pintado. Sin impresora. No validable. Display LED de 7 segmentos. 
 

o Dimensiones: 550 x 250 x 150 mm 
o Ancho máximo soldadura: 12 mm 
o Temperatura sellado regulable: 0 a 220ºC 
o Velocidad de paso: 6,5 m/min 
o Tensión monofásica: 220-240 V/ 50-60 Hz 
o Potencia: 390 W 
o Peso neto: 15 Kg 
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ESU 
 

 Rentadora desinfectadora de laboratori. Ubicat a l’Edifici Mediterrània, planta 
baixa 
Rentadora desinfectadora Lancer 1400UP. Any d’adquisició 2002 
 
La gama UP es una gama de lavadora-secadora concebida especialmente por 
LANCER para asegurar el lavado y el secado de la cristalería, material de 
laboratorio de química, bacteriología, virología, análisis ... 

Volumen de carga: 2 bandejas de 41 biberones = 82 biberones/ciclo y 2 bandejas 

para tetinas = Cantidad indeterminada. 

o Dimensions: 32 x 32 x 59 in 
o Interior Chamber Dimensions 25 x 25 x 30 in 
o Weight: 250 lbs 
o Water Consumption20-25L (5.2 to 6.6 gal per fill) 
o Power: 13.5 kW, 480V, 60Hz, 17Amp 
o Noise Level <63 dBa 
o Cold Water Press 200-600 KPa 
o Warm Water Press 200-600 KPa 50°C Max 
o Demi-Water Press 200-600 KPa 

 
 
 
5.1 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 2 visites 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, desplaçament del tècnic 
especialista i peces. 

 
- La visita de manteniment preventiu es pactarà amb suficient antelació per no 

comprometre la utilització dels equips per part del personal d’estabulari, 
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. 
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- 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. 

 
- El manteniment preventiu dels equips es realitza a traves de operacions 

periòdiques necessàries pel correcte funcionament dels mateixos: 
 

o Numero de visites mínimes programades/preventives anuals per família 
d’aparells: 

 Esterilització: 2 visites 
 Rentat: 2 visites 
 Maq. Aux: 2 visites 

 
 

El Servei ha d’incloure les reparacions motivades per averia dels equips 
- El servei comprendrà el cost del temps emprat pels tècnics de la empresa i el 

de les peces que es substitueixin. 
- Caldrà oferir un servei tècnic davant una situació d’avís d’avaria el més breu 

possible. 
- El període màxim establert serà de 2-3 dies laborals des del moment en què 

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

Exclusions: 
 

- Averies en els equips ocasionades per el mal ús o negligència. 
- Per averia, destrucció total o parcial dels equips a conseqüència d’incendis, 

inundacions, cops, caigudes o qualsevol altre tipus de sinistre. 
- Les instal·lacions auxiliars o complementaries a els equips, como poden ser 

lines elèctriques d’alimentació, canonades de vapor, aigua, i quadres elèctrics 
no inclosos a la maquinaria. 

 
 
El Servei ha d’incloure les Inspeccions segons Reglament de Equips de Pressió 
(RD2060/2008) i les Instruccions tècniques complementaries (ITC-EP) corresponents. 
 
Inspecció de nivell A, en servei (a realitzar i certificar per empresa instal·ladora EIP-2) 

o Comprovació de la documentació dels equips a pressió 
o Inspecció visual de totes les parts sotmeses a pressió, accessoris de seguretat, 

dispositius de control i condicions reglamentàries. 
o Emissió en dos exemplars de l'Certificat d'inspecció corresponent 

 
Inspecció de nivell B, fora de servei (a realitzar per empresa instal·ladora EIP-2 i certificar 
per organisme de control de control autoritzat OCA) 

o Consistirà com a mínim en una comprovació de nivell A i en una inspecció visual 
de totes les zones sotmeses a majors esforços i a major corrosió. 

o Obtenció de l'Certificat, per duplicat, emès per l'OCA 
o Enregistrament en 1 placa corresponent de la data i tipus d'Inspecció realitzada 

 
Inspecció de nivell C, fora de servei (a realitzar per empresa instal·ladora EIP-2 i certificar 
per organisme de control de control autoritzat OCA) 

o Consistirà com a mínim en una inspecció de nivell B 
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o Realització de prova hidrostàtica a les condicions i pressions iguals a les de la 
primera prova. 

o Obtenció de l'Certificat, per duplicat, emès per l'OCA 
o Enregistrament a la placa corresponent de la data i tipus d'inspecció realitzada 

 
 
Periodicitat de les Inspeccions 
 
La periodicitat de les inspeccions ve indicada en el Reglament d'Equips a Pressió per als 
recipients a pressió (càmeres, digestors, acumuladors, etc) i per als equips sotmesos a 
acció de flama o aportació calorífica (generadors i calderes de vapor). 
 
A continuació, detallem la periodicitat per a cada equip, segons la classificació a la qual 
es veuen sotmesos per la seva PxV i fluid contingut. 
 
Càmeres esterilitzadores, digestors, acumuladors: inspecció nivell A, cada 3 anys; 
Inspecció nivell B, cada 6 anys; inspecció nivell C, cada 12 anys. 
 
Generadors, calderes de vapor: Inspecció nivell A, cada any; Inspecció nivell B, cada 3 
anys; inspecció nivell C, cada 6 anys. 
 
 
 
Clàusula 6ª. Requisits obligatoris. 
 

 

 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 7ª. Responsable del contracte.  
 
Els responsables del contracte son els Caps de la Unitat de Serveis Generals i 
Infraestructures, del Laboratory Animal Service (LAS) i de la Unitat de Cirurgia 
Experimental (ESU) del VHIR, a qui els correspondrà bàsicament, entre d’altres, les 
funcions de gestió i supervisió del servei contractat, conformar la facturació que emeti el 
servei; seguiment, control i dictat de les instruccions necessàries per la bona execució del 
contracte; determinar si la prestació realitzada s’ajusta a les prescripcions establertes per 
a la seva execució i compliment i recepció del contracte a la seva finalització, i donar 
compliment a les obligacions assumides per la Fundació Hospital Universitari Vall 
d’Hebron – Institut de Recerca (VHIR) en aquest contracte. 
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Clàusula 8ª. 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 
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.  
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Clàusula 9ª. 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 
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 servei..........................MÀXIM 50 PUNTS. 
 
9.1. Memòria tècnica i organització: ....................................................................... 40 punts 
 

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

 
9.2. Millores addicionals: ........................................................................................ 10 punts  
 

 Realització de formacions anuals al personal d’estabulari sobre bones pràctiques 
en l’ús dels equips. Descripció del pla de formació proposat (4 punts) 
 

 Que l’empresa adjudicatària tingui més de deu anys d’experiència demostrable en 
manteniment, reparació i calibració dels equipaments. Acreditar aquesta 
experiència amb referències. (3 punts) 
 

 Increment de les visites preventives a 3 anuals (3 punts) 
 

 
Barcelona, 2 de juny de 2020. 

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