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L’INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE LES OFERTES AVALUABLES MITJANÇANT 

CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR DEL CONTRACTE RELATIU ALS SERVEIS DE 

MONITORITZACIÓ DE L’ESTATUS SANITARI DEL LAB ANIMAL SERVICE (LAS) DE LA 

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

 

2021-039 MONITORITZACIÓ DE L’ESTATUS SANITARI DEL LAS 
 

En data 21 de juliol 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 “Serveis de monitorització de l’estatus sanitari del Lab Animal Service 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 23 de juny 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 juliol 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 09 de juliol de 2021, la documentació presentada no contenia defectes 

esmenables. 

 

El 15 de juliol 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: 

 

Els criteris que a continuació s’indicaran, s’avaluaran mitjançant judicis de valors i s’aplicaran al 

contingut del sobre nº 2: 

 

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

 

1. Plantejament general del servei ............................................................... fins a 10 punts. 

 

Visió general del servei i acatament de totes les condicions especificades en el present plec. 

 

2. Abast i Enfocament de la solució proposada .......................................... fins a 35 punts. 

 

Detall tècnic i organitzatiu de la proposta de servei. Cal desenvolupar detalladament la 

proposta de servei plantejada per part del contractista. Ha d’incloure com a mínim: 

 

 Dimensionament de la prestació del servei (assignació de recursos) i dedicació proposada. 

 Organització i planificació del servei. 

 Metodologia de treball. 
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3. Millores addicionals .................................................................................... fins a 5 punts. 

 

 Inclusió en els controls sanitaris trimestrals d’altres patògens o oportunistes que puguin afectar 

als rosegadors. 

 
Exposat l’anterior, s’indica a continuació la puntuació que s’ha assolit per cada sub-apartat: 
 
 
Plantejament general del servei ............................................................................. (10 punts) 

 

PLANEJAMENT GENERAL DEL SERVEI 
Vet Med Labor (A 
Division of IDEXX 

Laboratories) 

ENVIGO RMS SPAIN, 
S.L. 

Visió general del servei i acatament de totes les condicions 

especificades en el present plec. 
10 9 

PUNTUACIÓ TOTAL 10 9 

 

Justificació de les valoracions:   

 

Ambdós contractistes responen satisfactòriament i amb precisió a les condicions especificades 

al present plec. Un major detall i especificitat del patró de mostreig i de l’operativa general, i per 

tant una especificitat lleugerament major de la proposta de Vet Med Labor per fer front a les 

necessitats del centre és l’única diferència detectada entre les dues empreses participants. Atès 

que totes dues certifiquen la capacitat per assolir l’objectiu i satisfer l’especificitat de les 

necessitats del LAS, s’estableix la mínima diferència en aquest apartat.  

 

 

 

Abast i enfocament del servei ................................................................................ (35 punts) 
 

ABAST I ENFOCAMENT DEL SERVEI 
Vet Med Labor (A 
Division of IDEXX 

Laboratories) 

ENVIGO RMS SPAIN, 
S.L. 

Detall tècnic i organitzatiu de la proposta de servei. Cal desenvolupar 

detalladament la proposta de servei plantejada per part del 

contractista. Ha d’incloure com a mínim: 

 Dimensionament de la prestació del servei (assignació de 

recursos) i dedicació proposada.  

 Organització i planificació del servei. 

 Metodologia de treball. 

 
 
 

9 
 

15 
10 

 
 
 

10 
 

14 
10 

PUNTUACIÓ TOTAL 34 34 

 

Justificació de les valoracions:   

 

Ambdós contractistes responen satisfactòriament i amb precisió suficient als diferents aspectes 

i punts relatius a l’abast i l’enfocament del plec tècnic. 
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El detall aportat per la proposta d’Envigo RMS en relació al dimensionament del servei,  

especialment en l’apartat de recursos científico tècnics disponibles és significatiu.  

 

Cal destacar també la proposta de formació tècnica detallada i acreditable a efectes de formació 

continuada per part d’Envigo. Essent aquesta una proposta que de forma implícita està recollida 

també a la proposta de Vet Med Labor, i no sent objecte directe de la licitació, no s’estableix cap 

diferència de punts significativa per aquest aspecte, tot i que es valora molt positivament.  

 

Un major detall i especificitat de la proposta operativa in situ i al laboratori de diagnòstic, i per 

tant una lleugerament major especificitat de la proposta per fer front a les necessitats del centre 

per part de Vet Med Labor és l’única diferència detectada entre les dues empreses participants. 

Atès que totes dues certifiquen que poden assolir tècnicament l’objectiu i satisfer molt 

satisfactòriament l’especificitat de les necessitats del LAS, s’estableix la mínima diferència en 

aquest apartat. 

 

L’organització i la planificació del servei són equiparables i responen molt satisfactòriament a les 

necessitats expressades al plec tècnic. S’aprecia un major detall i especificitat en la proposta de 

Vet Med Labor, tanmateix tot i no formular ni organitzar la proposta de forma tant específica, 

l’oferta presentada per part d’Envigo recull les mateixes condicions del servei sol·licitat. En 

síntesi, els temps tècnics i l’organització i planificació són equiparables en ambdues propostes i 

responen d’igual manera a les necessitats del centre. 

La metodologia de treball és suficient, validada i compleix amb els estàndars tècnics i de qualitat 

requerits en ambdues propostes. 

 

 

 
Millores Addicionals ................................................................................................ (5 punts) 

 

MILLORES ADDICIONALS 
Vet Med Labor (A 
Division of IDEXX 

Laboratories) 

ENVIGO RMS SPAIN, 
S.L. 

Inclusió en els controls sanitaris trimestrals d’altres patògens o 

oportunistes que puguin afectar als rosegadors. 
4 
 

 
4 
 

 
PUNTUACIÓ TOTAL 

4 4 

 

Justificació de les valoracions:   

 

Ambdues propostes contemplen i recullen aquesta possibilitat, i no es detecta cap diferència ni 

valor afegit que les diferenciï.  
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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 23 de juliol de 2021 a les 09:00 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. Eco. 
Aspectes 
Tècnics 

  Millores 

BI IVA TOTAL TOTAL 

Vet Med Labor (A 
Division of IDEXX 
Laboratories) 

44 4 48 

ENVIGO RMS 
SPAIN, S.L. 

43 4 47 

Barcelona, 21 de juliol de 2021. 

Sr. Albert Altafaj Tardío 

Cap de Laboratory Animal Service (LAS) 

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


