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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 D’UN LOT D’ENDOSCOPS, DESTINAT AL PROJECTE WIDER-
BARCELONA DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON - INSTITUT DE 
RECERCA (VHIR). 
 
 
2022-007  EQUIPS D’ENDOSCÒPIA 
 
En data 28 de febrer de 2022 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 “subministrament per a l’adquisició d’un lot d’equipament d’endoscòpia per a dur a terme 
les tasques pròpies de la recerca biomèdica. Aquest subministrament anirà a càrrec del 
Projecte WIDER Barcelona de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de 
Recerca (en endavant, també anomenat “VHIR”)”. 
 
La licitació objecte d’aquesta acta, va ser publicada al perfil del contractant de la nostre web en data 
26 de gener de 2022, 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 
02 de març de 2022. 
 
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 04 de març de 2022, la documentació presentada no contenia defectes esmenables,  
 
El 10 de març de 2022, 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 
 
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 
als requisits tècnics exposats en el Plec de Prescripcions Tècniques. La resta d’ofertes es puntuaran 
proporcionalment per comparació. No es valorarà informació no rellevant. 
 
Els licitadors han de presentar una proposta organitzativa i de desenvolupament del servei. D’aquesta 
proposta presentada, es valorarà: 
 

10.2.1 Característiques qualitatives i tècniques del subministrament........ 40 punts 
 

• Memòria especificacions tècniques dels elements a subministrar (Fins a 20 punts) 
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Es valorarà el detall dels equips i elements, així com de les unitats a subministrar, d’acord 
amb les especificacions tècniques requerides al plec de prescripcions tècniques. 
 
S’atorgarà la major puntuació a aquell licitador que presenti la millor oferta tècnica en el 
seu conjunt i que presenti unes millors condicions en el seu conjunt pel que fa referència 
a les especificacions tècniques (característiques de disseny, materials, funcionalitat...), 
valorant-se la resta de les ofertes en termes comparatius respecte de l’oferta que hagi 
obtingut la major puntuació. 

 
• Organització i mitjans de subministrament (Fins a 20 punts) 

 
Es donarà la màxima puntuació a la proposta que presenti una metodologia més 
adequada que asseguri un nivell de subministrament més eficient, en el marc i abast del 
plec tècnic i segons les necessitats i activitats que es desenvolupen al VHIR. 
 
Es valorarà la idoneïtat de l’organització del personal, la seva disponibilitat, metodologia 
de treball així com l’adequació dels equips tècnics destinats al subministrament com la 
maquinària, etc., en relació als requeriments del subministrament. 
 
Es tindrà en compte que el personal destinat a la prestació i l’habitualitat sigui adequada 
a les necessitats del subministrament. 
 
No es valorarà la informació que no sigui rellevant. La resta de propostes es valoraran 
per comparació. 
 
 

10.2.2 Altres aspectes a valorar com millores.....................................Fins a 10 punts 
 

o Curs de formació als usuaris per a la correcta utilització dels equips, així com curs de 
formació en noves tècniques per als metges usuaris. (2 punts) 

o Instruccions o manual d’usuari en castellà o català tant del funcionament com del re 
processament del colonoscopi. (2 punts) 

o Es valorarà una ampliació de garantia per a cadascun dels equips que conformen el 
lot, partint de la base, que tindran una garantia mínima de (2) anys. (2 punts, 1 punt 
per cada 6 mesos d’extensió). 

o Que la casa comercial ofereixi un suport tècnic immediat (menys de 24 h.) per a 
consultes i solucions de problemes. (2 punts) 

o Reducció del termini de lliurament del subministrament. (2 punts) 
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Exposat l’anterior, s’indica a continuació la puntuació que s’ha assolit: 

Característiques qualitatives i tècniques del servei................................................fins a 50 punts. 

OLYMPUS 
IBERIA SAU 

Memòria especificacions tècniques dels elements a subministrar 
Fins a 20 punts 20 

Organització i mitjans de subministrament 
Fins a 20 punts 20 

Curs de formació 
Fins a 2 punts 2 

Instruccions o manual d’usuari en castellà o català 
Fins a 2 punts 2 

Ampliació de garantia 
 Fins a 2 punts 2 

Suport tècnic immediat 
 Fins a 2 punts 2 

Redacció del termini de lliurament del subministrament 
Fins a 2 punts 2 

PUNTUACIÓ TOTAL 50 

Justificació de les valoracions: 

La proposta realitzada per l'empresa OLYMPUS IBÈRIA SAU, compleix totes les característiques 
requerides del subministrament, així com també plantegen un pla de treball i memòria que 
s'adapten al que sol·licita el plec de prescripcions tècniques.
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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 22 de març de 2022 a les 11:00 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 

OLYMPUS IBERIA 
SAU        50  

 
 

 
 

Barcelona, 21 de març de 2022. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPONSABLE  
Dr. Josep Ramón Armengol Miró  
Director del Projecte WIDER Fundació Hospital 
Universitari Vall Hebron-Institut de Recerca (VHIR) 
 
  




