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L’INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE LES OFERTES AVALUABLES MITJANÇANT 

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

MAINTENANCE OF AN IN VIVO ULTRASOUND IMAGING DEVICE FOR THE PRECLINICAL 

IMAGING 

 

2021-053 MAINT. IN VIVO ULTRASOUND EQUIPMENT 
 

En data 21 de setembre 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 “Maintenance service of an in vivo ultrasound imaging device for the Preclinical 

Imaging Platform of Vall d’Hebron Institute of Research (VHIR)”. 

 

La licitació objecte d’aquesta acta, va ser publicada al Perfil del Contractant de la nostre web en 

data 25 d’agost 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 09 de setembre 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 13 de setembre de 2021, la documentació presentada no contenia 

defectes esmenables. 

 

El 17 de setembre 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: 

 

Qualitative and technical characteristics of the service ………………. MAXIMUM 50 POINTS 

 

1. Scope and Approach of the service: ........................................................... up to 40 points. 

 

Technical and organizational detail of the service proposal. The service offer proposed by the 

contractor must be developed in detail. Must include at least: 

• Allocation of resources and proposed dedication time. 

• Organization of the service. 

• Working methodology. 

• Necessary tools for the provision of the service. 
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2. Additional improvements: ................................................................... up to 10 points. 

It will be considered as an improvement: 

• Offer a discount on the cost of spare parts not include in the contract of at least 5-10% (Up to 5 

points). 

• Reduction of the maximum response time in the event of a fault warning situation, detailed in 

Clause 5. (Up to 5 points). 

 

 
 
Exposat l’anterior, s’indica a continuació la puntuació que s’ha assolit per cada sub-apartat: 
 
Scope and Approach of the service ......................................................................... (40 punts) 

 

SCOPE AND APPROACH OF THE SERVICE 

 
INVISCAN 

 

 
Technical and organizational detail of the service proposal. The service offer 

proposed by the contractor must be developed in detail. Must include at 

least: 

• Allocation of resources and proposed dedication time. 

• Organization of the service. 

• Working methodology. 

• Necessary tools for the provision of the service. 

(Up to 40 points) 
 

10 
10 
10 
5 

PUNTUACIÓ TOTAL 35 

 

Justificació de les valoracions:  L’informació aportada per l’empresa recull i garanteix els 

requeriments essencials inclosos al plec tècnic. No queda prou detallat el darrer punt de  de 

l’abast del servei (necessary tools for the provision of the service).  
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Additional improvements........................................................................................... (10 punts) 

 

ADDITIONAL IMPROVEMENTS 
 

INVISCAN 

 

 

Offer a discount on the cost of spare parts not include in the contract of at least 
5-10% (Up to 5 points). 
 

0 
 

Reduction of the maximum response time in the event of a fault warning 

situation, detailed in Clause 5. (Up to 5 points). 

 

5 
 

 
PUNTUACIÓ TOTAL 

 

5 

 

Justificació de les valoracions:  L’informació aportada per l’empresa no detalla cap descompte 

en relació a peces de recanvi de l’equip. Els temps de resposta en cas d’avaria o mal 

funcionament garanteixen i redueixen ulteriorment en determinades franges horàries els requisits 

mínims del plec 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 nº 3, que serà el proper 23 de setembre 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% 40% 10%  

Ofertes presentades: 
Oferta 

econòmica 
 

Valoració 

Econòmica 

Aspectes 

Tècnics 
  Millores  

  BI IVA TOTAL       TOTAL 

INVISCAN SAS        35 5 40 

 

 

Barcelona, 21de setembre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sr. Albert Altafaj Tardío 

Cap de Laboratory Animal Service (LAS) 
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