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ACCEPTACIÓ DE LA PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ I REQUERIMENT PER L’ADJUDICACIÓ DEL 

CONTRACTE RELATIU A L’ ACORD MARC PER A L’HOMOLOGACIÓ DE QUATRE (4) PROVEÏDORS 

PER EL SERVEI D’ASSESSORAMENT LEGAL I ESTRATÈGIC EN MATÈRIA D’INNOVACIÓ I/O 

PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL 

HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR), A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT. 

 

2020-044 ASSES. LEGAL I ESTRATÈGIC EN MATÈRIA D’INNOVACIÓ I/O PROPIETAT 

INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL 

 

Vista l’acta de constitució de la Mesa de Contractació i d’obertura de la documentació administrativa en 

data 28 de juliol de 2020, a través de la qual es deixà constància del compliment dels requeriments 

administratius establerts en el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

Vista l’acta d’obertura de les proposicions avaluables mitjançant un judici de valor en data 3 d’agost de 

2020, i el posterior informe tècnic de valoració de les propostes tècniques d’acord amb els criteris de 

valoració establerts en el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

Vista l’acta de la Mesa de Contractació d’obertura de les proposicions avaluables mitjançant l’aplicació de 

fórmules o criteris automàtics, en la que es fa constar el resultat i la conseqüent proposta d’adjudicació 

en data 11 d’agost de 2020. 

I en ús de les facultats que tinc atorgades com a Òrgan de contractació per la Fundació Hospital 

Universitari Vall d’Hebron -Institut de Recerca (VHIR), de Barcelona,  

 

ACORDA  

PRIMER.- ACCEPTAR LA PUNTUACIÓ I CLASSIFICACIÓ, per ordre decreixent, realitzada per la Mesa 

de Contractació en acte de data 11 d’agost de 2020: 

 

 
 

1 

Licitador Puntuació obtinguda 

FJM ADVOCATS SLP 95 

2 
ROUSAUD COSTAS DURAN SLP 75 

3 
CUATRECASAS GONÇALVES PEREIRA, S.L.P 55 

4 
ISERN PATENTES Y MARCAS B SL 52,5 

 

SEGON.- ACCEPTAR LA PROPOSTA D’HOMOLOGACIÓ realitzada per la Mesa de Contractació en acte 

de data 11 d’agost de 2020. 
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TERCER.- REQUERIR a l’empara de l’article 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 

del Sector Públic, a FJM ADVOCATS SLP (B65062002), 

per ser l’empresa que ha formulat la proposta amb millor relació qualitat-preu d’acord amb els criteris 

d’adjudicació previstos en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, per tal què, en el termini de 

10 dies hàbils, a comptar des del dia següent a aquell en que rebi la notificació del present requeriment, 

presenti en format paper la documentació requerida en les clàusules 6 i 12 del Plec de Clàusules 

Administratives Particulars: 

 

 

QUART.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa requerida als efectes de que en el termini de 10 dies 

hàbils presenti tota la documentació advertint-lo que de no complimentar-se el requeriment en el termini 

assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta i es procedirà a sol·licitar la mateixa 

documentació al licitador següent d’acord amb l’ordre en que hagin quedat classificades les ofertes. 

CINQUÈ.- ORDENAR la PUBLICACIÓ del present acord al Perfil del Contractant del VHIR i a la 

Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya. 

 

Barcelona, a 27 d’agost de 2020. 

 

 

 

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
Dr. Lluís Rovira Pato  
Secretari de la Comissió Delegada 
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron- 
Institut de Recerca (VHIR)  

 

 Documentació justificativa de que la societat esta vàlidament constituïda i que, de conformitat 
amb el seu objecte social, pot presentar-se a la licitació. Així mateix, escriptures de 
representació de qui signa l’oferta. També s’admet la presentació del certificat d’inscripció en 
el ROLECE o RELI expedit per l’Organisme corresponent. 
 

 Documentació acreditativa de que compleix amb la solvència econòmica, financera i tècnica o 
professional exigida en el Plec de Clàusules Administratives Particulars. També s’admet la 
presentació del certificat d’inscripció en el ROLECE o RELI expedit per l’Organisme 
corresponent. 

 

 Certificat d’estar al corrent amb la Seguretat Social. També s’admet la presentació del certificat 
d’inscripció en el ROLECE o RELI expedit per l’Organisme corresponent. 

 

 Certificat d’estar al corrent amb Hisenda. També s’admet la presentació del certificat 
d’inscripció en el ROLECE o RELI expedit per l’Organisme corresponent. 
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