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ACORD D’ADJUDICACIÓ DEL 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 
 
 
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 22 de març de 2022, a 
continuació detallem les puntuacions per ordre decreixent, d’acord amb els diferents criteris de valoració 
establert als plecs:  
 

 
 
En data 29 de març de 2022, l’òrgan de contractació de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – 
Institut de Recerca (VHIR) va requerir al licitador OLYMPUS IBERIA, S.A.U. amb nº d’identificació fiscal 
A08214157 la documentació necessària per tal d’elevar l’adjudicació del subministrament per a 
l’adquisició d’un lot d’equipament d’endoscòpia per a dur a terme les tasques pròpies de la recerca 
biomèdica, a càrrec del Projecte WIDER Barcelona 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 04 d’abril de 2022. 
 
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 subministrament per a l’adquisició d’un lot d’equipament d’endoscòpia per a 
dur a terme les tasques pròpies de la recerca biomèdica, a càrrec del Projecte WIDER Barcelona de la 
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR), a la següent empresa: 
 

a) Adjudicatari:  
a. Nom o Raó Social: OLYMPUS IBERIA, S.A.U. 
b. NIF: A08214157 
c. Domicili social: C/ Londres 48, nº 16 bajo, (46900), Torrent - Valencia. 
d. Telèfon i Fax: 686383295 

 
b) Import d’adjudicació: 321.400,00 € (IVA exclòs), basant-se en el presentat en la seva oferta 

econòmica de: 

 QUADRE DE PUNTUACIONS 
     50% 50% 

 
 

Classificació  Ofertes 
presentades: 

Oferta 
econòmica  Valor 

Econòmica 
Aspectes 
Tècnics  

   BI IVA TOTAL     TOTAL 

1 
OLYMPUS 
IBERIA, 
S.A.U. 

321.400,00 € 67.494,00 € 388.894,00 € 50 50 100 
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• Videogastroscopi amb magnificació -XZ1200- 
 
- Unitats: 2 
- Preu/unitari ofertat: 24.885,00 € (IVA exclòs) 
- Preu total ofertat per les 2 unitats: 49.770,00 € (IVA exclòs) 

 
• Videocolonoscopi amb magnificació -XZ1200L 

 
- Unitats: 2 
- Preu/unitari ofertat: 26.440,00 € (IVA exclòs) 
- Preu total ofertat per les 2 unitats: 52.880,00 € (IVA exclòs) 

 
• Videogastroscopi -ENDOCYTO- 

 
- Unitats: 2 
- Preu/unitari ofertat: 31.500,00 € (IVA exclòs) 
- Preu total ofertat per les 2 unitats: 63.000,00 € (IVA exclòs) 
 

• Videocolonoscopi -ENDOCYTO- 
 
- Unitats: 2 
- Preu/unitari ofertat: 34.125,00 € (IVA exclòs) 
- Preu total ofertat per les 2 unitats: 68.250,00 € (IVA exclòs) 
 

• Videocolangioscopi.  
 
- Unitats: 2 
- Preu/unitari ofertat: 17.500,00 € (IVA exclòs) 
- Preu total ofertat per les 2 unitats: 35.000,00 € (IVA exclòs) 
 

• Sistema detecció lesions (intel·ligència artificial).  
 
- Unitats: 2 
- Preu/unitari ofertat: 26.250,00 € (IVA exclòs) 
- Preu total ofertat per les 2 unitats: 52.500,00 € (IVA exclòs) 

 
 
 

c) Termini d’execució: Termini d’entrega i instal·lació: l’entrega i instal·lació de tots els articles que 
componen l’objecte del present procediment de licitació s’haurà de portar a terme en el termini 
màxim de quinze (15) dies, a comptar a partir del dia següent al qual s’efectuï la comanda. El 
subministrament objecte de la present licitació tindrà una duració inicial de dos (2) anys, sense 
possibilitat de prorrogar. 

 
 
Segon.- Notificar aquesta adjudicació tant al beneficiari de la mateixa, com a la resta empreses licitadores 
participants en el procediment de licitació. 
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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 05 d’abril de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
Dr. Lluis Rovira Pato 
Secretari de la Comissió Delegada 
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR). 

http://www.vhir.org/
https://contractaciopublica.gencat.cat/
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