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L’INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE LES OFERTES AVALUABLES MITJANÇANT 

CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR DEL CONTRACTE RELATIU AL 

“INSTITUTIONAL FRAMEWORK AGREEMENT FOR TECHNICAL AND SUPPORT 

SERVICES IN DEVELOPMENT OF COMPETITIVE PROPOSALS (LOT 1) AND 

MANAGEMENT OF COMPETITIVE PROJECTS (LOT 2) OF THE FUNDACIÓ HOSPITAL 

UNIVERSITARI VALL HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR)” 
 

 

2020-045 FRAMEWORK AGREEMENT FOR TECHNICAL AND SUPPORT SERVICES 

 

En data 6 d’agost 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 “Institutional Framework Agreement with twelve (12) providers per LOT to be 

contracted by the Unit of Competitive Research Projects or by the Research Groups of the 

Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron - Institut de Recerca (VHIR) which might 

require their services and can hire them”. 

 

 
La licitació objecte d’aquesta acta, va ser publicada al perfil del contractant de la nostre web en 
data 23 de juny 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 27 de juliol 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 29 de juliol de 2020, la documentació presentada no contenia defectes 
esmenables: 
 
 
LOT 1. SUPPORT SERVICES IN DEVELOPMENT OF COMPETITIVE PROPOSALS 

- Scientific Network Management SL 

- UNIÓN TEMPORAL PUBLI–MATICAL 

- TEAM - IT RESEARCH, S.L. 

- ZABALA INNOVATION CONSULTING 

 

LOT 2. SUPPORT SERVICES IN MANAGEMENT OF COMPETITIVE PROJECTS 
- Scientific Network Management SL 

- UNIÓN TEMPORAL PUBLI–MATICAL 

- TEAM - IT RESEARCH, S.L. 

- ZABALA INNOVATION CONSULTING 
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El 3 d’agost 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: 
 

Organization and provision of the service..............................................up to 50 points.  

 

Memory about the organization and provision of the service and compliance with the conditions 

specified in this Technical Prescriptions. 

 

Aspects to be considered: control and monitoring plan, organization of work, protocols of action 

of the personnel in front of different situations that can originate during the development of their 

functions, quality control of the service, responsiveness in case of having to reinforce the staff or 

make substitutions for absence, holiday or extraordinary and unforeseen situations, etc. 

 

The maximum score will be given to the proposal that present the most adequate methodology 

to ensure the most efficient level of service within the framework and scope of this technical 

specifications and needs of VHIR, propose detailed resources at the disposal of the service and 

present the greater level of detail and consistency in the report on the provision of the service. 
 
 
 
Exposat l’anterior, s’indica a continuació la puntuació que s’ha assolit per cada sub-apartat: 
 
 

1. Organization of the service.............................................................................up to 25 

points.  

 
       

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZATION OF THE 
SERVICE 

Overview of the service and compliance with the conditions specified 
in this Technical Prescriptions. 
 
The maximum score will be given to the proposal that present the most 
adequate methodology to ensure the most efficient level of service 
within the framework and scope of this technical specifications and 
needs of VHIR, and propose detailed resources at the disposal of the 
service. 

ZABALA INNOVATION 

CONSULTING 25 

SCIENTIFIC NETWORK 

MANAGEMENT SL 
23 

TEAM - IT RESEARCH, 

S.L. 
22 

UNIÓN TEMPORAL 

PUBLI–MATICAL 
22 
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Justificació de les valoracions: S’han considerat els següents aspectes a l’hora de valorar la 

metodologia i els recursos per desenvolupar el servei proposat:  

 

Metodologia: 

1) Proporcionar suport en la identificació de convocatòries públiques i privades de finançament 

de recerca rellevants en els programes i iniciatives de recerca de VHIR. 

 

2) Proporcionar suport durant la redacció de propostes: 

• Assessorament sobre la política de la UE rellevant sobre el tema. 

• Assessorament sobre l’orientació cap a l’objectiu, la implementació i l’impacte esperat dels 

resultats del projecte. 

• Assessorament sobre criteris d’avaluació. 

• Assessorament lingüístic. 

• Assessorament en relació amb el desglossament de diferents paquets de treball, lliuraments, 

fites. 

• Elaboració del pressupost com a soci i del pressupost global del consorci segons criteris 

d’elegibilitat. 

• Redacció de seccions específiques com gestió del WP, ètica, anàlisi de riscos, impacte, 

comunicació i difusió de resultats, propietat intel·lectual i explotació de resultats, pla de negoci. 

• Incorporació al llarg de la proposta dels principis d’Investigació i Innovació Responsables 

(RRI). 

• Assessorament en la planificació d’assajos clínics i la gestió de dades. 

• Muntatge i edició de seccions, llistes i figures, gràfic de Gantt. 

• Revisió crítica i lectura de proves de les propostes. 

 

3) Proporcionar suport durant la formació de consorcis internacionals: 

• Gestió de xarxes i cerca de socis per a consorcis de recerca H2020. 

• Comunicació amb els diferents socis del consorci, recopilació i consolidació de dades dels 

socis i control de les aportacions oportunes en la redacció de la proposta. 

• Organització de reunions de consorci per a la preparació de la proposta de projecte. 

 

4) Proporcionar suport administratiu durant la preparació de les propostes: 

• Programació, supervisió i control de terminis interns i externs 

• Recopilació, consolidació i càrrega d'informació al portal de les agències de finançament 

 

5) Proporcionar suport en la preparació d’entrevistes d’avaluació: 

• Orientació a la trucada 

• Assessorament sobre criteris d’avaluació 

• Assessorament lingüístic 

• Entrevista simulada 

• Disseny gràfic de la presentació o preparació de figures 

 

Recursos: 

1) Compliment dels requisits 

2) Experiència i coneixements previs 

3) Nivell d’Anglès 

4) Taxa d’èxit en propostes anteriors 
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 2. Provision of the service ……………........................................………………..up to 25 

points. 

 

 

 

 

Justificació de les valoracions:   La valoració s’ha fet mitjançant una comparativa de les ofertes 

rebudes per aquest Lot. S’han considerat els següents aspectes a l’hora de valorar les ofertes 

de prestació de serveis: 

 

1) Pla de control i seguiment 

2) Organització del treball 

3) Protocols d’actuació del personal davant de diferents situacions que poden originar-se 

durant el desenvolupament de les seves funcions 

4) Control de qualitat del servei 

5) Resposta en cas d’haver de reforçar el personal o fer substitucions per absència, vacances o 

situacions extraordinàries i imprevistes, etc. 

 

Per cada aspecte esmentat, s’ha donat més o menys puntuació amb base al grau de 

desenvolupament, detall, coherència i adequació dels aspectes avaluats a les necessitats del 

VHIR 

 

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 10 d’agost de 2020 a les 9.15 hores 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. 

 

 

PROVISION OF THE 
SERVICE 

Memory about the provision of the service: control and monitoring 
plan, organization of work, protocols of action of the personnel in front 
of different situations that can originate during the development of their 
functions, quality control of the service, responsiveness in case of 
having to reinforce the staff or make substitutions for absence, holiday 
or extraordinary and unforeseen situations, etc. 
 

The highest score will be awarded to the bidder who presents a greater 
level of detail and consistency in the report on the provision of the 
service and the rest of the offers will be proportionately valued. 

ZABALA INNOVATION 

CONSULTING 25 

TEAM - IT RESEARCH, 

S.L. 25 

SCIENTIFIC NETWORK 

MANAGEMENT SL 23 

UNIÓN TEMPORAL 

PUBLI–MATICAL 23 
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LOT 2. SUPPORT SERVICES IN MANAGEMENT OF COMPETITIVE PROJECTS 

 
1. Organization of the service.............................................................................up to 25 points.  

 

 

 

 

Justificació de les valoracions:   La valoració s’ha fet mitjançant una comparativa de les ofertes 

rebudes per aquest Lot. S’han considerat els següents aspectes a l’hora de valorar la 

metodologia i els recursos per desenvolupar el del servei proposat i  

 

Metodologia: 

1) Proporcionar suport en la coordinació administrativa: 

• Supervisió del pla de treball del projecte, lliuraments i terminis en coordinació amb el 

coordinador científic 

• Proporcionar eines de gestió (directrius, plantilles d’informes, gràfics de Gantt, lliuraments i 

taules fites, etc.) 

• Recollida i consolidació del contingut científic i tècnic dels informes periòdics 

• Gestió administrativa (acta de reunions, documentació, assistència, resolució de problemes, 

assistència tècnica, etc.) 

• Organització de reunions del consorci i dels informes corresponents 

• Implementació de procediments de qualitat, gestió de riscos i plans de contingència 

2) Proporcionar suport en la coordinació financera: 

• Control del pressupost i despeses realitzades com a soci 

• Gestió financera del consorci, incloent el càlcul de la distribució de pagaments als beneficiaris 

• Elaboració i coordinació d’informes financers, assegurant el compliment dels informes científics 

3) Proporcionar suport en la coordinació legal i la propietat intel·lectual: 

• Redacció d’acords i modificacions legals 

• Assistència en activitats de gestió i explotació de propietat intel·lectual 

4) Proporcionar suport en la comunicació: 

ORGANIZATION OF THE 
SERVICE 

Overview of the service and compliance with the conditions specified 
in this Technical Prescriptions. 
 

The maximum score will be given to the proposal that present the most 
adequate methodology to ensure the most efficient level of service 
within the framework and scope of this technical specifications and 
needs of VHIR, and propose detailed resources at the disposal of the 
service. 

TEAM - IT RESEARCH, 

S.L. 25 

ZABALA INNOVATION 

CONSULTING 24 

SCIENTIFIC NETWORK 

MANAGEMENT 23 

UNIÓN TEMPORAL 

PUBLI–MATICAL 23 
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• Comunicació externa amb l’agència de finançament 

• Comunicació interna dins dels socis del consorci 

• Participació en activitats de comunicació i difusió de resultats 

5) Proporcioneu consells sobre compliment: 

• Avaluació del compliment de la normativa legal i financera en projectes europeus 

 

 

Recursos: 

1) Compliment dels requisits 

2) Experiència i coneixements previs 

3) Nivell d’Anglès 

 

Per cada aspecte esmentat, s’ha donat més o menys puntuació amb base al grau de 

desenvolupament, detall, coherència i adequació dels procediments i metodologia presentats a 

les necessitats del VHIR. La resta d’ofertes s’han valorat proporcionalment, per comparació amb 

la més completa. 

 

 

 

2. Provision of the service ……………........................................………………..up to 25 points. 

 

 

 

 

Justificació de les valoracions:   La valoració s’ha fet mitjançant una comparativa de les ofertes 

rebudes per aquest Lot. S’han considerat els següents aspectes a l’hora de valorar les ofertes 

de prestació de serveis: 

 

1) Pla de control i seguiment 

2) Organització del treball 

PROVISION OF THE 
SERVICE 

Memory about the provision of the service: control and monitoring 
plan, organization of work, protocols of action of the personnel in front 
of different situations that can originate during the development of their 
functions, quality control of the service, responsiveness in case of 
having to reinforce the staff or make substitutions for absence, holiday 
or extraordinary and unforeseen situations, etc. 
 

The highest score will be awarded to the bidder who presents a greater 
level of detail and consistency in the report on the provision of the 
service and the rest of the offers will be proportionately valued. 

TEAM - IT RESEARCH, 

S.L. 25 

ZABALA INNOVATION 

CONSULTING 24 

SCIENTIFIC NETWORK 

MANAGEMENT 24 

UNIÓN TEMPORAL 

PUBLI–MATICAL 23 
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3) Protocols d’actuació del personal davant de diferents situacions que poden originar-se 

durant el desenvolupament de les seves funcions 

4) Control de qualitat del servei 

5) Resposta en cas d’haver de reforçar el personal o fer substitucions per absència, vacances o 

situacions extraordinàries i imprevistes, etc. 

 

Per cada aspecte esmentat, s’ha donat més o menys puntuació amb base al grau de 

desenvolupament, detall, coherència i adequació dels aspectes avaluats a les necessitats del 

VHIR. La resta d’ofertes s’han valorat proporcionalment, per comparació amb la més completa. 
 
 

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 17 d’agost de 2020 a les 9.00 hores 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. 

 

 
LOT 1. SUPPORT SERVICES IN DEVELOPMENT OF COMPETITIVE PROPOSALS 

 

                                  QUADRE DE PUNTUACIONS 
    50% 50%    
Ofertes 
presentades: 

Oferta 
econòmica  

Valor. 
Econòmica. 

Aspectes 
Tècnics 

 

 
  BI IVA TOTAL     TOTAL 

Scientific Network 

Management SL 
      46 46 

UNIÓN TEMPORAL 

PUBLI–MATICAL 
    45 45 

TEAM – IT 

RESEARCH, S.L 
    47 47 

ZABALA INNOVA. 

CONSULTING 
    50 50 
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LOT 2. SUPPORT SERVICES IN MANAGEMENT OF COMPETITIVE PROJECTS 

 

                                  QUADRE DE PUNTUACIONS 
    50% 50%    
Ofertes 
presentades: 

Oferta 
econòmica  

Valor. 
Econòmica. 

Aspectes 
Tècnics 

 

 
  BI IVA TOTAL     TOTAL 

Scientific Network 

Management SL 
      47 47 

UNIÓN TEMPORAL 

PUBLI–MATICAL 
    46 46 

TEAM - IT 

RESEARCH, S.L 
    50 50 

ZABALA INNOVA. 

CONSULTING 
    49 49 

 

 

Barcelona, 6 d’agost de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Joan Sayós Ortega 
Head of the Competitive Research Projects Unit  
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron- Institut de Recerca (VHIR) 
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