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ACORD D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE RELATIU AL 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 

 

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

Vistes les propostes presentades en el present procediment de licitació i la conseqüent PROPOSTA 
D’ADJUDICACIÓ realitzada per la Mesa de Contractació en acte de data 6 de juliol de 2020, a 
continuació detallem les puntuacions per ordre decreixent, d’acord amb els diferents criteris de 
valoració establert als plecs:  

 

                                          QUADRE DE PUNTUACIONS 
                    50%            40%    10% 

 

 
      Ofertes  

presentades: 
  Oferta  
  econòmica            V.eco               Aspectes 

   tècnics     Millores 
 

Classif   BI   IVA         TOTAL       TOTAL 

1 ANTONIO 
MATACHANA S.A 88.431,72€ 18.570,66€ 107.002,38€ 50 40 8 98 

 

En data 13 de juliol de 2020, l’òrgan de contractació de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron 
– Institut de Recerca (VHIR) va requerir a l’empresa ANTONIO MATACHANA S.A amb nº d’identificació 
fiscal A-08238578 la documentació necessària per tal d’elevar l’adjudicació del contracte de 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. 

Que així mateix, l’empresa proposada ha acompanyat dins de termini la totalitat de documentació 
requerida a tal efecte en data 22 de juliol de 2020. 

I en ús de les facultats que tinc atorgades com a òrgan de contractació per la Fundació Hospital 
Universitari Vall Hebron –Institut de Recerca (VHIR), de Barcelona, 

 

RESOLC: 

Primer.- Elevar l’adjudicació del contracte de 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, a la següent empresa: 

a) Adjudicatari:  
a. Nom o Raó Social: ANTONIO MATACHANA S.A 
b. NIF: A-08238578 
c. Domicili social: CARRER ALMOGAVARES 174, 08018 BARCELONA 
d. Telèfon i Fax: 93.486.87.18 



 

Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR) 

 

Pg. Vall d’Hebron 119-129  |  08035  Barcelona 
Edifici Mediterrània, 2ª planta 

T. 93/489 44 59 
contractacio.publica@vhir.org  /  www.vhir.org 

 

b) Import d’adjudicació: 43.811,00€ (IVA exclòs), per al total dels 2 anys de contracte inicials, 
el desglós queda de la següent manera, els imports son sense IVA: 
 

- 22.888,92€ pel 1er any de contracte, més 20.922.08€ pel 2n any de contracte. 
- 22.203,23€ pel 3er any de contracte, més 22.417,49€ pel 4rt any de contracte (en cas de 

pròrroga)´ 
 

c) Termini d’execució: duració inicial de 2 anys de contracte, amb possibilitat de prorroga per dos 
anys addicionals. 

 

Segon.- Notificar aquesta adjudicació tant al beneficiari de la mateixa, com a la resta empreses 
licitadores participants en el procediment de licitació. 

Tercer.- Publicar aquesta adjudicació al perfil del contractant (web) de la Fundació 
http://www.vhir.org, així com a l’apartat de contractació pública de la Generalitat de Catalunya 
https://contractaciopublica.gencat.cat. 

Quart.- La formalització d’aquest contracte es durà a terme segons les especificacions contemplades 
a Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 

                                                            Barcelona, a 28 de juliol de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
Dr. Joan X. Comella Carnicé 
Director  
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca. 
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