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ANUNCI DE LICITACIÓ 

 

2021-008 – SERV. MANTENIMENT SAI 

 

Es convoca licitació per a l’adjudicació pel procediment obert i tràmit ordinari del contracte relatiu al 

servei de manteniment dels Sistemes d’Alimentació Interrompuda (SAI) de la Fundació Hospital 

Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR). 

 

1. Entitat adjudicadora:  

a) Entitat: Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR).   

b) Domicili: Passeig Vall Hebron 119-129. Edifici Mediterrània – 2a Planta. Unitat de Licitacions 

i Compres 

c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08035. 

d) Telèfon: 93.489.47.25 

e) Fax: 93.489.41.02 

f) Perfil del contractant: Apartat “Contractacions” de la pàgina web de la Fundació Hospital 

Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR) www.vhir.org, així com a l’apartat de 

contractació pública de la Generalitat de Catalunya https://contractaciopublica.gencat.cat. 

g) Direcció de correu electrònic: contractacio.publica@vhir.org  

h) Tipus de poder adjudicador i principal activitat: El VHIR és una Fundació sense ànim de 

lucre, amb consideració de Poder adjudicador no Administració Pública, constituït amb la 

finalitat de promoure, desenvolupar, transferir, gestionar i difondre la recerca, el coneixement 

científic i tecnològic, la innovació, la docència i la formació en l’àmbit de les ciències de la vida 

i de la salut.  

 

2. Objecte del contracte:  

a) Objecte: L’objecte del present contracte és la definició de les especificacions tècniques per 

a la licitació de les tasques del manteniment preventiu i correctiu dels sistemes d’alimentació 

ininterrompuda (SAI), propietat de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de 

Recerca (en el que segueix, VHIR), a fi de poder garantir la seva fiabilitat, disponibilitat i 

correcte funcionament. 

b) Tipologia: contracte de serveis. CPV: 50324100-3 

c) Divisió per lots i número: No. La no divisió en lots del present contracte, es troba justificada 

atès que l’objecte del contracte no admet el fraccionament en lots. 

d) Lloc d’execució: Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR) 

e) Termini d’execució: duració inicial estimada de de dos (2) anys, prorrogable per dos (2) anys 

addicionals. 

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:  

a) Tramitació: ordinària. 

b) Procediment: obert i no harmonitzat. 

c) Forma adjudicació: millor relació qualitat – preu, segons els criteris de valoració establerts 

als plecs. Admissibilitat de millores. 
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4. Pressupost de licitació: 6.776,00 euros (IVA inclòs), que es correspon amb el següent 

desglossament: 

 

- Pressupost (base imposable): 5.600,00 euros 

- Import de l’Impost del Valor Afegit: 1.176,00 euros 

 

5. Valor estimat del contracte: 11.200,00 euros (IVA exclòs), que es correspon amb el següent 

desglossament:  

 

- Pressupost (base imposable) (IVA exclòs): 5.600,00 euros 

- Possibles pròrrogues: 5.600,00 euros 

- Possibles modificacions: 00,00 euros 

- Total: 11.200,00 euros 

 

6. Garantia provisional: no procedeix.  

 

7. Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs 

 

8. Obtenció de la documentació i informació:  

Perfil del Contractant de l’entitat: A través de la pàgina web de la Fundació Hospital 

Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR): 

http://www.vhir.org/portal1/article_menu_llistat_licitacions.asp?s=institut&contentid=1348                                         

Així com a l’apartat de contractació pública de la Generalitat de Catalunya: 

https://contractaciopublica.gencat.cat 

9. Requisits específics del contractista: Veure Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

 

10. Criteris d’adjudicació:  

a) Criteris d’adjudicació qualitatius: Veure Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

b) Criteris d’adjudicació econòmics: Veure Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

c) Criteris de desempat: Veure Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

 

11. Presentació d’ofertes:  

a) Data límit de presentació: 02 de març de 2021 a les 13.00h. 

b) Presentació electrònica: Si. 

c) Documentació que cal presentar: Veure Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

d) Lloc de presentació: a través de l’eina de licitació electrònica, Sobre Digital, integrada amb 

la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. (Veure 

document “Principals Punts SOBRE DIGITAL”). 

e) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 4 mesos. 

f) Admissió de variants: No. 

 

 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/
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12. Obertura del sobre número 2, que conté la proposta avaluable mitjançant l’aplicació de 

judicis de valor:  

Data i hora obertura de les ofertes: 10 de març de 2021 a les 09:30 hores. No es realitzarà en acte 

públic. 

 

13. Obertura del sobre número 3, mitjançant l’aplicació de criteris quantificables mitjançant 

fórmules automàtiques: 

 

Data i hora obertura de les ofertes: 17 de març de 20201 a les 10:00 hores. Obertura en acte 

públic. 

Accés: Obertura telemàtica: 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-

join%2F19%3Ameeting_NGM3NmNkNzctYWNkZC00NTk5LWIwMzctOGRkZmJkMWRkYTc2%40thread.v2%2F

0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522f7db6655-27bc-4cb5-9419-

2b135ddaf536%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25226b813aaf-759e-430e-8032-

0df1d99aaaa5%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=b7e53dc5-79eb-470b-8993-

9c794d6df163&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true  

 

14. Despeses anuncis: No procedeix.  

 

15. Modificacions: No. 

 

16. Cessió del contracte: Veure Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

 

17. Condicions especials d’execució del contracte: Veure Plec de Clàusules Administratives 

Particulars. 

 

18. Subcontractació: Veure Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

 

 

Barcelona,15 de febrer de 2021 

 

 

 

 

 

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ                                                                                                                   

Dr. Joan X. Comella Carnicé                                                                                                                                

Director                                                                                                                                                     
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