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L’INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE LES OFERTES AVALUABLES MITJANÇANT 

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

RETRANSMISSIÓ EN DIRECTE DE LES SESSIONS CIENTÍFIQUES DE CARDIOLOGIA DEL 

PROGRAMA DE FORMACIÓ DE 2021-2022 i 2022-2023 DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL 

UNIVERSITARI VALL HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 

 

 

2021-048 SERVEIS RETRANSMISSIONS SESSIONS CIENTÍFIQUES 

 

En data 25 d’agost 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 “servei de retransmissió en directe de les sessions científiques de cardiologia 

del programa de formació de 2021-2022 i 2022-2023 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 30 de juliol 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 28 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 16 d’agost de 2021, la documentació presentada no contenia defectes 

esmenables,  

 

El 20 d’agost 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.  

 

Característiques qualitatives i tècniques del servei ...................................... Màxim 50 punts 

 

- Que es compleixin tots els requisits sol·licitats així com les característiques tècniques 

detallades a la clàusula 04 del present Plec Tècnic ..................................fins a 35 punts 

 

- Ús de software llicenciat en les retransmissions de les sessions per mantenir l’estabilitat 

d’aquestes. ................................................................................................fins a 15 punts 
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Característiques qualitatives i tècniques del servei ........................................ Fins a 50 punts 

 

Memòria especificacions tècniques del servei TOTI ALCALA SL  

XM Josep Manel 

Medina Casquet 

Que es compleixin tots els requisits sol·licitats així com les 
característiques tècniques detallades a la clàusula 04 del present Plec 
Tècnic. fins a 35 punts 

35 32,5 

Ús de software llicenciat en les retransmissions de les sessions per 
mantenir l’estabilitat d’aquestes. fins a 15 punts 

15 0 

PUNTUACIÓ TOTAL 50 
 

32.5 
 

 

 

Justificació de les valoracions:   

 

Referent als requisits sol·licitats: 

 

L’empresa Toti Alcalà S. L., compleix tots el requisits, per tant té el màxim de puntuació, 

35 punts. 

 

L’empresa XM Josep Manel Medina Casquet, compleix tots els requisits llevat de la 

quantitat d’usuaris connectats durant les retransmissions, que com no ho indica entenem 

que no s’acompleix. La puntuació ha estat de 32,5 punts. 

 

 

Referent a l’ “Ús de software llicenciat en les retransmissions de les sessions per mantenir 

l’estabilitat d’aquestes”  

 

L’empresa Toti Alcalà S.L., compleix l’ús de software llicenciat en les retransmissions, 15 

punts. 

 

L’empresa XM Josep Manel Medina Casquet, no ho indica, per tant, entenem que no ho 

compleix, 0 punts. 
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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 31 d’agost de 2021 a les 10:00 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% 50% 

Ofertes presentades: 
Oferta 
econòmica 

Valor. 
Econòmica. 

Aspectes 
Tècnics 

BI IVA TOTAL TOTAL 

TOTI ALCALA SL 50 50 

XM Josep Manel Medina 

Casquet 32,5 32,5 

Barcelona, 25 d’agost de 2021. 

Dr. Ignacio Ferreria González  

Grup de Malalties Cardiovasculars 

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