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ACORD D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE RELATIU AL SERVEI DE DESENVOLUPAMENT DEL 

NOU PORTAL WEB DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON - INSTITUT DE 

RECERCA (VHIR). 

 

 

2021-068 NOVA WEB VHIR (LOTS) 

 

Lot 2: Evolutius i manteniment del web  

 

Vistes les propostes presentades en el present procediment de licitació i la conseqüent PROPOSTA 

D’ADJUDICACIÓ realitzada per la Mesa de Contractació en acte de data 03 de desembre de 2021 a 

continuació detallem les puntuacions per ordre decreixent, d’acord amb els diferents criteris de 

valoració establert als plecs:  

 

QUADRE DE PUNTUACIONS 
    49% 20€ 31%  
Ofertes 
presentades: 

Oferta econòmica 
Valoració 
Econòmica 

Criteris 
Objectius 

Aspectes 
Tècnics 

 

 BI IVA TOTAL    TOTAL 

EMEXS 

MARKETING 

S.L 

23.400,00€ 4.914,00€ 28.314,00€ 49 17.5 31 97.5 

 

 

En data 13 de desembre de 2021, l’òrgan de contractació de la Fundació Hospital Universitari Vall 

Hebron – Institut de Recerca (VHIR) va requerir al licitador EMEXS MARKETING S.L amb nº 

d’identificació fiscal B66171604  la documentació necessària per tal d’elevar l’adjudicació del 

contracte referent a la contractació del serveis de desenvolupament de la nova web de la Fundació 

Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR)Que així mateix, l’empresa proposada ha 

acompanyat dins de termini la totalitat de documentació requerida a tal efecte en data 20 de 

desembre de 2021. 

 

I en ús de les facultats que tinc atorgades com a òrgan de contractació per la Fundació Hospital 

Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR), de Barcelona, 

 

 

RESOLC: 

 

Primer.- Elevar l’adjudicació del contracte referent a la contractació d’una cobertura d'assegurances 

que cobreixi els danys materials del patrimoni (LOT 1) de la Fundació Hospital Universitari Vall 

Hebron - Institut de Recerca (VHIR) a la següent empresa: 

 

a) Adjudicatari:  

a. Nom o Raó Social: EMEXS MARKETING S.L  

b. NIF: B66171604 

c. Domicili social: C/ TRAFALGAR 52º 1º 2ª 08010 BARCELONA 

d. Telèfon i Fax: 933482263 / 618745679 
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b) Import d’adjudicació: 23.400,00 € (IVA exclòs) . 

 

c) Termini d’execució: El servei objecte del contracte tindrà una duració inicial de dos (2) anys, 

amb possibilitat de prorrogar la prestació per dos (2) anys més, d’any en any. Aquest contracte 

serà vigent, durant els següent dos anys, a comptar a partir de la data de finalització completa 

del  LOT 1, i amb la possibilitat de prorrogar-lo per als següents exercicis. 

 

 

Segon.- Notificar aquesta adjudicació tant al beneficiari de la mateixa, com a la resta empreses 

licitadores participants en el procediment de licitació. 

 

 

Tercer.- Publicar aquesta adjudicació al Perfil del Contractant (web) de la Fundació 

http://www.vhir.org, així com a l’apartat de contractació pública de la Generalitat de Catalunya 

https://contractaciopublica.gencat.cat. 

 

 

Quart.-  La formalització d’aquest contracte es durà a terme segons les especificacions contemplades 

a Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 

 

 

 

                                                            Barcelona, a 20 de desembre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 

Dr. Joan X. Comella Carnicé                                                                                                                                                           

Director 

Fundació Hospital Universitari Vall 

Hebron - Institut de Recerca (VHIR) 
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