
 
 

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

 

 

 

Vall d'Hebron 
Institut de Recerca 
 
 
SERVEI DE MANTENIMENT DEL ROBOT DE MANEIG DE LÍQUIDS FREEDOM EVO 2 DE 
L’IMID-BIOBANK DEL BIOBANC DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL 
HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 
       
 
EXP. 2021-038 SERVEIS MANT. ROBOT DE MANEIG DE LÍQUIDS FREEDOM EVO 2  
 
 
 
En relació a la licitació de referència es passa a concretar el següent: 
 
I. Que l’únic licitador participant en el procediment de licitació ha estat descartat del mateix, ja 
que la oferta tècnica presentada per l’empresa no aporta respostes ni informacions 
específiques en relació als criteris requerits al plec tècnic, de conformitat amb l’informe de 
valoració tècnica emès en data 13 de juliol de 2021. En conseqüència no és possible avaluar ni 
puntuar de forma objectiva l’oferta tècnica presentada i, per tant, declarem exclosa com a 
licitadora, a la única empresa presentada. 
 
 
II. En base als motius exposats, declarem DESERT el procediment de licitació del contracte del 
servei manteniment del robot de maneig de líquids FREEDOM EVO 2 de l’IMID-Biobank del 
Biobanc de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR), per un 
pressupost de licitació màxim de 7.100,00 euros (IVA exclòs), aprovat per l’òrgan de 
contractació en data 11 de juny de 2021 i deixar sense efectes tant l’expedient de contractació 
com el Plec de Clàusules Administratives Particulars.  
 
 
III. Publicar el present ACORD en el Perfil de Contractant de la pàgina Web de la Fundació 
Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR) www.vhir.org, així com en el 
Perfil de Contractant, que consta a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de 
Catalunya http:\\contractaciopublica.gencat.cat. 
 
 

Barcelona, 14 de juliol de 2021. 

 

 

 

 

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