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L’INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE LES OFERTES AVALUABLES MITJANÇANT 
CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR DEL CONTRACTE RELATIU AL 
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, I POSADA EN FUNCIONAMENT DE L’ ARC 
RADIOQUIRÚRGIC MÒBIL, DESTINAT A LA UNITAT DE CIRURGIA EXPERIMENTAL (ESU) DE 
LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 
 
 
2021-077 SUBMINISTRAMENT D’UN ARC RADIOQUIRÚRGIC MÒBIL 
 
En data 28 de desembre 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 “subministrament, instal·lació i posada en funcionament d’un arc quirúrgic d’altes 
prestacions, equipat per a experiments en viu, destinat a la Unitat de Cirurgia Experimental 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 
01 de desembre 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 16 de desembre 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 17 de desembre de 2021, la documentació presentada no contenia defectes 
esmenables,  
 
El 23 de desembre 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: 

 
10.2- OFERTA TÈCNICA ............................................................. (FINS 50 PUNTS) SOBRE 2  
 
10.2.1 Criteris avaluables mitjançant judicis de valor...........…. fins a 50 punts (SOBRE 2) 
 
Els criteris que a continuació s’indiquen s’avaluaran mitjançant judicis de valor. La valoració es 
farà per comparació de les ofertes presentades. Es donarà més puntuació a la oferta que s’ajusti 
millor al demanat en el Plec de Prescripcions Tècniques. La resta d’ofertes es puntuaran 
proporcionalment per comparació. No es valorarà informació no rellevant. 
 

• Característiques qualitatives i tècniques del subministrament (memòria 
tècnica).............................................................................................. (fins a 39 punts).  
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Cada adjudicatari ha de presentar una memòria descriptiva de les especificacions 
tècniques de l’equip a subministrar, detallant cadascun dels apartats indicats a la clàusula 
4ª (Tipologia del subministrament). 
 

Es consideren requisits indispensables: 
 

1. Requisits mínims de l'equipament. ANNEX 1 
 

2. Software MTS con perfiles vasculars i cardio inclosos (electrofisiologia i 
hemodinàmica), a més de perfils inclosos per trauma, cirurgia general, 
columna, c. cervical i moviments motoritzats 

 
3. Arc monitoritzat 

 
4. Característiques qualitatives i tècniques del subministrament, on es detalla 

com es repartiran els 39 punts. ANNEX 2 
 

•  Altres condicions del subministrament: ......................................................... 11 punts  
 

- Pla de formació:.............................................................................................  2 punts 
Ha d’incloure: planificació, cronograma i recursos disponibles, tant per la formació 
inicial com per la formació continuada i suport en aplicacions. 
 

- Pla de Manteniment de l’equip:...................................................................... 3 punts 
Han de constar els següents punts: 

• Recursos humans disponibles (indicant tècnics especialistes a l’àrea de 
Barcelona/España). 

• Planificació del manteniment: preventiu (nombre de visites, operacions de 
manteniment a dur a terme); correctiu (temps de resposta, condicions 
específiques). 

 
- Arc quirúrgic con detector digital CMOS de 31x31 cm, flat pannel ......... 6 punts 

 
 
 
NOTA IMPORTANT: Per tal de poder ser adjudicatari, serà necessari que com a mínim el 
licitador obtingui trenta-set (37) punts en la proposta relativa als criteris quantificables segons 
judicis de valor. En cas contrari quedarà exclòs i no podrà optar a la valoració dels criteris 
avaluables de forma automàtica. 
 
 
 
Exposat l’anterior, s’indica a continuació la puntuació que s’ha assolit: 
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Característiques qualitatives i tècniques del subministrament (memòria 
tècnica).................................................................................................................fins a 39 punts. 
 

 

GENERAL 
ELECTRIC 

HEALTHCARE 
ESPAÑA SAU 

Cada adjudicatari ha de presentar una memòria descriptiva de les 
especificacions tècniques de l’equip a subministrar, detallant 
cadascun dels apartats indicats a la clàusula 4ª (Tipologia del 
subministrament). 
 
Es consideren requisits indispensables: 
1. Requisits mínims de l'equipament. ANNEX 1 
2. Software MTS con perfiles vasculars i cardio inclosos 

(electrofisiologia i hemodinàmica), a més de perfils inclosos 
per trauma, cirurgia general, columna, c. cervical i moviments 
motoritzats 

3. Arc monitoritzat 
4. Característiques qualitatives i tècniques del subministrament, 

on es detalla com es repartiran els 39 punts. ANNEX 2 
 

39 

PUNTUACIÓ TOTAL 39 
 
Justificació de les valoracions:  Solamente se presentó la empresa GE Healthcare y presenta todos 
los requisitos solicitados. 
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Altres condicions del subministrament: ...........................................................................11 punts   
 

 
GENERAL ELECTRIC 

HEALTHCARE 
ESPAÑA SAU 

Pla de formació:   2 punts 
Ha d’incloure: planificació, cronograma i recursos disponibles, tant per 
la formació inicial com per la formació continuada i suport en 
aplicacions. 

2 

Pla de Manteniment de l’equip: 3 punts 
Han de constar els següents punts: 
• Recursos humans disponibles (indicant tècnics 

especialistes a l’àrea de Barcelona/España). 
• Planificació del manteniment: preventiu (nombre de visites, 

operacions de manteniment a dur a terme); correctiu 
(temps de resposta, condicions específiques). 

3 

Arc quirúrgic con detector digital CMOS de 31x31 cm, flat 
pannel: 6 punts 
 

6 

PUNTUACIÓ TOTAL 11 
 
 
Justificació de les valoracions:  La empresa GE Healthcare presenta todos los requisitos 
solicitados:  
- Plan de formacón – documento nº 5 
- Plan de mantenimiento – documento nº 6 
- Arco quirúrgico con detector digital 31 x 31 cm – flat pannel – documento nº 3, pag. 4 
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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 30 de desembre 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% 50%  

 Ofertes presentades: Oferta 
econòmica  Valor. 

Econòmica. 
Aspectes 
Tècnics  

  BI IVA TOTAL     TOTAL 

GENERAL ELECTRIC 
HEALTHCARE 
ESPAÑA SAU 

       50 50 

 
 

 
 

Barcelona, 28 de desembre de 2021. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dra. Marielle Esteves Coelho 
Head of Experimental Surgery Unit (ESU) 
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR) 
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