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L’INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE LES OFERTES AVALUABLES MITJANÇANT 

CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR DEL CONTRACTE RELATIU AL 

SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS I INFRAESTRUCTURA INFORMÀTICA PER LA 

MODERNITZACIÓ I REGENERACIÓ DEL CENTRE DE PROCESSAMENT DE DADES (CPD) 

DESTINAT AL PROJECTE WIDER DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON 

- INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 

2021-009 ACTUALITZACIÓ EQUIPAMENT (PROJECTE WIDER) 

En data 16 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 

al “Subministrament d’equips i infraestructura informàtica per la modernització i regeneració 

del Centre de Processament de Dades (CPD) destinat al Projecte Wider de la Fundació Hospital 

Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR)”. 

La licitació objecte d’aquesta acta, va ser publicada al perfil del contractant de la nostre web en data 
19 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 
08 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 10 de març de 2021, la documentació presentada no contenia defectes esmenables,  

El 16 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 subministrament .......................MÀXIM 50 PUNTS 

1. Memòria tècnica i organització: ......................................................................................... 45 punts

 Software de control................................................................................................... (20 punts)

- Ús intuïtiu i senzill que permeti fàcil accés a la pràctica dels diferents casos i/o 
mòduls................................................................................................(10 punts) 

- Ajudes a la formació en la interfase del software integrades en els casos tals com guiat 
anatòmic i/o estat de confort del pacient simulat................................(10 punts) 

 Hardware: retroalimentació hàptica que s’assembli a la realitat coordinada amb els gràfics
realistes integrats en el software.............................................................................. (10 punts) 

 Contingut: es valorarà que el simulador inclogui un mòdul d’ecografia endoscòpica (EUS) en
gastroenterologia tant per a tècniques com ecografia lineal com radial i el realisme de la
mateixa......................................................................................................................(15 punts) 

2. Millores addicionals: ............................................................................................................ 5 punts

 Inclusió de nous mòduls addicionals als ja existents en la unitat.
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 Es consideraran les millores d'equipament ofert com ara inclusió de mòduls nous tipus
dissecció endoscòpica de submucosa i resecció endoscòpica de submucosa, de gran utilitat
en la pràctica clínica.

Exposat l’anterior, s’indica a continuació la puntuació que s’ha assolit per cada sub-apartat: 

Memòria tècnica i organització: ................................................................................... 45 punts 

Memòria tècnica i organització Hospital Hispania, S.L. 

Software de control. 
(max 20 punts) 

Ús intuïtiu i senzill que permeti fàcil accés 
a la pràctica dels diferents casos i/o 
mòduls. (10 punts) 

10 

Ajudes a la formació en la interfase del 
software integrades en els casos tals com 
guiat anatòmic i/o estat de confort del 
pacient simulat. (10 punts) 

10 

Hardware: retroalimentació hàptica que s’assembli a la realitat 
coordinada amb els gràfics realistes integrats en el software. (max 
10 punts) 

10 

Contingut: es valorarà que el simulador inclogui un mòdul 
d’ecografia endoscòpica (EUS) en gastroenterologia tant per a 
tècniques com ecografia lineal com radial i el realisme de la 
mateixa. (max 15 punts) 

15 

PUNTUACIÓ TOTAL 45 

Justificació de les valoracions: 

La proposta de Hospital Hispania, S.L compleix totes les condicions obligatòries per les tasques 
requerides per tant compleix tots els paràmetres que s’exigeixen en el plec de prescripció tècnic. 
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Millores Addicionals .......................................................................................................... 5 punts 

Millores Addicionals Hospital Hispania, S.L. 

 Inclusió de nous mòduls addicionals als ja existents en la unitat.

 Es consideraran les millores d'equipament ofert com ara inclusió
de mòduls nous tipus dissecció endoscòpica de submucosa i
resecció endoscòpica de submucosa, de gran utilitat en la
pràctica clínica.

5 

PUNTUACIÓ TOTAL 
5 

Justificació de les valoracions: 

La proposta de Hospital Hispania, S.L compleix totes les condicions obligatòries per les tasques 
requerides per tant compleix tots els paràmetres que s’exigeixen en el plec de prescripció tècnic. 
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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 núm. 3, que serà el proper 24 de març de 2021 a les 09:30 h, 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 
50% 45% 5% 

Ofertes presentades: 
Oferta 
econòmica 

Valor. 
Econòmica. 

Aspectes 
Tècnics 

Millores 

BI IVA TOTAL TOTAL 

Hospital Hispania, S.L. 45 5 50 

Barcelona, 16 de març de 2021. 

Dr. Josep Ramón Armengol Miró     

Director Projecte Wider     
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