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L’INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE LES OFERTES AVALUABLES MITJANÇANT 

CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR DE L’ACORD MARC PER A L’HOMOLOGACIÓ DE 

QUATRE  (4) CONSULTORS PELS SERVEIS DE PROJECT MANAGER I SERVEIS 

D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA DESTINATS ALS GRUPS DE RECERCA DE LA FUNDACIÓ 

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

 

2021-022 ACORD MARC S. PROJECT MANAGER 

 

En data 11 de maig 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 

a l’acord marc per a l’homologació de quatre (4) consultors per els serveis de Project Manager 

i d’Assistència Tècnica destinats als Grups de Recerca 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 

06 d’abril 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, 

va finalitzar el passat 21 d’abril 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 23 d’abril de 2021, la documentació presentada no contenia defectes esmenables. 

 

El 29 d’abril 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: 

 

OFERTA TÈCNICA ............................................................................................... MÀXIM 50 PUNTS 

 

Els licitadors han de presentar una proposta organitzativa i de desenvolupament del servei. 

D’aquesta proposta presentada, es valorarà: 

 

1. Organització del servei ............................................................................................ fins a 25 punts.  

 

- Visió general del servei i acatament de totes les condicions especificades en el present Plec 

de Condicions Tècniques.  

 

Es donarà la màxima puntuació a la proposta que presenti una metodologia més adequada 

que asseguri un nivell de servei més eficient, en el marc i abast del plec tècnic i necessitats 

del VHIR, i que proposi un detall de recursos que posa a disposició del servei més 

adequada i idònia a les necessitats del VHIR.  
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2. Redacció d’una memòria sobre la prestació del servei ……………......................… fins a 25 punts. 

 

- Memòria sobre la prestació del servei: pla de control i seguiment, programa d’organització del 

treball, protocols d’actuació del personal davant diferents situacions que es puguin originar 

durant el desenvolupament de les seves funcions, pla de qualitat del servei, capacitat de 

resposta en cas de necessitat d’haver de reforçar la plantilla o de realitzar substitucions per 

absència, períodes de vacances o davant de situacions extraordinàries i imprevistes, etc.  

 

S’atorgarà la màxima puntuació a aquell licitador que presenti un major nivell de detall i 

coherència en la presentació de la memòria sobre la prestació del servei i la resta d’ofertes 

es valoraran proporcionalment. 

 

 

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

 

Organització del servei .............................................................................................. fins a 25 punts 

 

 

 

 

 

 

Justificació de les valoracions:   

 

Everis: 

La proposta presenta una metodologia de Treball complerta i perfectament adaptada a les 

exigències de la Unitat d’Innovació, adequada al nivell de servei que el VHIR necessita. La oferta 

proposa en detall els recursos que posa a disposició del VHIR. 

 

Cartago Ventures: 

ORGANITZACIÓ DEL SERVEI 
Genesis 

Biomed 

VIROMII 

INNOVATION, 

S.L. 

CARTAGO 

VENTURES, 

S.L. 

Everis 

Health 

Innovation 

Technology 

Transfer 

Visió general del servei i acatament de totes les 

condicions especificades en el present Plec de 

Condicions Tècniques.  

 

Es donarà la màxima puntuació a la proposta que 

presenti una metodologia més adequada que asseguri 

un nivell de servei més eficient, en el marc i abast del 

plec tècnic i necessitats del VHIR, i que proposi un 

detall de recursos que posa a disposició del servei més 

adequada i idònia a les necessitats del VHIR.  

20 10 20 25 15 

PUNTUACIÓ TOTAL 20 10 

 

20 

 

25 15 



 

Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca 

 
(VHIR-ULC-FOR-009) 

 

 

Pg. Vall d’Hebron 119-129  |  08035  Barcelona 
Edifici Mediterrània, 2ª planta 

T. 93/489 44 59 
contractacio.publica@vhir.org  /  www.vhir.org 

3 

La proposta presenta una metodologia de treball adequada que assegura un nivell de servei 

eficient per la unitat d’Innovació del VHIR. La oferta proposa en detall als recursos que posa a 

disposició del VHIR. 

 

Genesis Biomed: 

La proposta presenta una metodologia de treball adequada que assegura un nivell de servei 

eficient per la unitat d’Innovació del VHIR. La oferta proposa en detall als recursos que posa a 

disposició del VHIR. 

 

HITT: 

La proposta presenta una metodologia de treball adequada que assegura un nivell de servei 

eficient per la unitat d’Innovació del VHIR. La oferta proposa de forma no tan detallada als 

recursos que posa a disposició del VHIR. 

 

Viromi Innovation: 

La proposta presenta una metodologia de treball que se adequa en part a la exigències de la 

unitat d’Innovació del VHIR. La oferta proposa de forma no detallada als recursos que posa a 

disposició del VHIR. 

 

Redacció d’una memòria sobre la prestació del servei ……………................… fins a 25 punts. 

 

 

 

 

Justificació de les valoracions:  

 

REDACCIÓ D’UNA MEMÒRIA SOBRE LA 

PRESTACIÓ DEL SERVEI 

Genesis 

Biomed 

VIROMII 

INNOVATION, 

S.L. 

CARTAGO 

VENTURES, 

S.L. 

Everis 

Health 

Innovation 

Technology 

Transfer 

Memòria sobre la prestació del servei: pla de control i 

seguiment, programa d’organització del treball, 

protocols d’actuació del personal davant diferents 

situacions que es puguin originar durant el 

desenvolupament de les seves funcions, pla de qualitat 

del servei, capacitat de resposta en cas de necessitat 

d’haver de reforçar la plantilla o de realitzar 

substitucions per absència, períodes de vacances o 

davant de situacions extraordinàries i imprevistes, etc.  

 

S’atorgarà la màxima puntuació a aquell licitador que 

presenti un major nivell de detall i coherència en la 

presentació de la memòria sobre la prestació del servei 

i la resta d’ofertes es valoraran proporcionalment. 

20 10 20 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

18 

PUNTUACIÓ TOTAL 20 10 

 

20 

 

 

25 

 

18 
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Everis: 

La memòria sobre la prestació del servei esta molt be detallada amb comissions de seguiment que 

garanteixen al control del programa de treball i amb als protocols d’actuació del personal davant 

diferents situacions. També es valora positivament la capacitat de resposta en cas de necessitat 

d’haver de reforçar la plantilla o de realitzar substitucions. 

Cartago Ventures: 

La memòria sobre la prestació del servei esta be detallada amb reunions de seguiment que 

garanteixen al control del programa de treball. També es valora positivament la capacitat de resposta 

en cas de necessitat d’haver de reforçar la plantilla o de realitzar substitucions.  

 

Genesis Biomed: 

La memòria sobre la prestació del servei esta be detallada amb el seguiment que garanteix al control 

del programa de treball. 

 

HITT: 

Everis: 

La memòria sobre la prestació del servei esta redactada de forma no tan detallada. 

 

Viromi Innovation: 

La memòria sobre la prestació del servei esta redactada de forma no complerta. 

 

 

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 12 de maig 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% 50%  

Ofertes presentades: 
Oferta 

Econòmica 
 

Valor. 

Econòmica 

Aspectes 

Tècnics 
 

  BI IVA TOTAL     TOTAL  

Genesis Biomed       
 

 

40 

 

40 

 

VIROMII INNOVATION, S.L.    
 

 

20 

 

20 

 

CARTAGO VENTURES, S.L.    
 

 

40 

 

40 

 

Everis     
50 50 

Health Innovation 

Technology Transfer 
    

33 33 
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Barcelona, 11 de maig de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sr. Giacomo de Simone  

Cap de la Unitat d’Innovació   

Fundació Hospital Universitari Vall Hebron- Institut de Recerca (VHIR) 


