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

SERVEI DE MANTENIMENT DELS SISTEMES D’ALIMENTACIÓ INTERROMPUDA (SAI) DE LA 

FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 

 

2021- 008 SERVEI DE MONITORITZACIÓ I ANÀLISI DE DADES 

 

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

data 04 de març de 2021, 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 10 de març de 

2021, 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 17 de març de 2021. 

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,  

 

ACORDA  

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

de Contractació en acte de data17 de març de 2021: 

1 

Licitador Puntuació obtinguda 

ALTERVAC, S.A. 100 

 

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

de data 17 de març de 2021. 

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 ALTERVAC, S.A. (A63395719) 

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: 
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 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. 

 

 Justificant de constitució de la garantia definitiva corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, 

IVA exclòs, és a dir, 194,52€. 

Detallem  l’article 108 de la LCSP, d’acord amb allò establert a la clàusula 15 del Plec de  
Clàusules Administratives que regula el present procés de licitació: 

Artículo 108. Garantías definitivas admisibles. 

1. Las garantías definitivas exigidas en los contratos celebrados con las Administraciones Públicas 
podrán prestarse en alguna o algunas de las siguientes formas: 

a) En efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, 

a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados 

de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus 
sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o 
establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales 
contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de 
desarrollo de esta Ley establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto para los contratos que se celebren 

en el extranjero. 

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo 
de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos 
financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que 
deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior. 

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las normas 
de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el 

ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra a) 
anterior. 

2. Cuando así se prevea en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, la garantía definitiva 

en los contratos de obras, suministros y servicios, así como en los de concesión de servicios cuando 
las tarifas las abone la administración contratante, podrá constituirse mediante retención en el precio.  
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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 18 de març de 2021 

 

 

 

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
Dr. Joan X. Comella Carnicé                                                                                                                                                           
Director 
Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron- Institut de Recerca (VHIR)   
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