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L’INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE LES OFERTES AVALUA BLES MITJANÇANT 
CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR DEL CONTRACTE RELATIU AL SERVEI DE 
MANTENIMENT DELS SISTEMES D’ALIMENTACIÓ INTERROMPUD A (SAI) DE LA 
FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON - INSTIT UT DE RECERCA (VHIR). 
 

2021-008 – SERV. MANTENIMENT SAI  
 
En data 15 de març de 2021 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 als “servei de manteniment dels Sistemes d’Alimentació Interrompuda (SAI) de la 
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Instit ut de Recerca (VHIR).” 
 
La licitació objecte d’aquesta acta, va ser publicada al perfil del contractant de la nostre web en 
data 15 de febrer de 2021, 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 02 de març de 2021. 
 
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 04 de març de 2021, la documentació presentada no contenia defectes 
esmenables,  
 
El 10 de març de 2021, 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: 
 
 
Característiques qualitatives i tècniques del serve i ................................ MÀXIM 40 PUNTS. 
 
 

- Memòria tècnic i organització...................... .............................................. fins  a 40 punts. 

 

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

S’ha de indicar com a mínim: 

• Dimensionament de l’equip de treball (assignació de recursos) i dedicació proposada. 

• Organització del servei. 

• Metodologia de treball. 

• Eines necessàries per la prestació del servei. 
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Memòria tècnic i organització...................... ....................................................... fins a 40 punts 
 

       
Justificació de les valoracions:   
 
ALTERVAC, S.A. (40 punts) 
 

El licitador fa una bona anàlisis i descripció de la metodologia de treball i protocols a seguir per 
a la organització del servei. Detallen correctament la documentació que es generarà amb cada 
revisió, aportant exemples vàlids.  

Demostren un excel·lent coneixement del servei a realitzar i donen compliment als requisits del 
Plec de Prescripcions Tècniques per a totes les tipologies de manteniment proposades, amb una 
cobertura del servei idònia.  

Aporten una justificació de disponibilitat de l’equipament que es valora molt positivament per part 
del VHIR. Disposen i justifiquen un dimensionament del equip tècnic, els recursos tècnics i 
materials adients per donar el servei requerit amb qualitat.  

Complementa la seva descripció amb la relació de certificats de bona execució amb referències 
d’altres institucions públiques. 

És una oferta correcta, coherent, amb un compliment de tots els requisits establerts pel que obté 
la màxima puntuació en aquest apartat. 
 
SINERGIA SOLUCIONES S.L.. (DESCARTAT) 
 
El licitador ha estat descartat en l'obertura de el sobre B, ja que la seva oferta contenia l'oferta 
econòmica la qual ha de ser plantejada en el sobre C, motiu pel qual es considera aquesta 
empresa descartada del procés de licitació, ja que aquest és un error no esmenable. 
 
 

 ALTERVAC, S.A. 
SINERGIA 

SOLUCIONES S.L 
SALICRU, S.A. 

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

S’ha de indicar com a mínim: 

• Dimensionament de l’equip de treball (assignació 
de recursos) i dedicació proposada. 

• Organització del servei. 

• Metodologia de treball. 

• Eines necessàries per la prestació del servei. 

 

40 Descartat 15 

PUNTUACIÓ TOTAL  40 Descartat 15 
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SALICRU, S.A. (15 punts) 

El licitador presenta una oferta incompleta que no dona resposta als requeriments que es 
sol·licitaven en la Clàusula 11 del Plec de Prescripcions tècniques.  

En la seva oferta tècnica manca definir amb mes exhaustivitat la seva organització del servei. 
No aporta cap informació sobre el dimensionament de l’equip de treball.  

Tot i que fa una bona definició de la metodologia a emprar durant les revisions dels equips, en 
la seva oferta tècnica especifica que en cas de substituir les bateries es farà un pressupost, 
incomplint totalment els requeriments mínims del Plec de Prescripcions tècniques de la licitació, 
on les bateries queden incloses en el preu del contracte. 

És una oferta incompleta, que no dona resposta als requisits establerts pel que obté una 
puntuació de 15 punts. 
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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 de març de 2021 a les 10.00h a 
mitjançant Microsoft Teams amb l’eina de Sobre Digital, tal i com s’anuncia a les bases de la 
present licitació publicades a la web del VHIR. 
 
 
                                 QUADRE DE PUNTUACIONS 
    60% 40% 

 
 

Ofertes 
presentades: 

Oferta 
econòmica  Valor. 

Econòmica. 
Aspectes 
Tècnics  

  BI IVA TOTAL     TOTAL 

ALTERVAC, S.A.     40 40 

SINERGIA 
SOLUCIONES S.L     Exclòs Exclòs 

SALICRU, S.A.     15 15 

 
 

 
Barcelona, 15 de març de 2021 

 
 
 
 
 
 
Isaac Rodríguez Garcia 
Cap de la Unitat de Serveis Generals i Infraestructures 
Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca (VHIR) 
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