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ACORD D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE RELATIU A L’ACORD MARC PER A 

L’HOMOLOGACIÓ DE FINS A CINC (5) PROVEÏDORS DESTINATS A LA CAPTACIÓ DIGITAL 

DE L’UNITAT DE MECENATGE, DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON - 

INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 

 

2022-011 AC. MARC CAPTACIÓ DIGITAL FONS 

 

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 15 de març de 2022 a 

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

valoració establert als plecs:  

 

QUADRE DE PUNTUACIONS 
    50% 50% 

 
 

Ofertes presentades:        Oferta  econòmica:  
Valor. 

Econòm. 
Aspectes 

Tècnics 
 

 BI IVA TOTAL   TOTAL 

Persualia, S.L. 25.000,00€ 5.250,00€ 30.250,00€ 50 43 93 

 

En data 17 de març de 2022, l’òrgan de contractació de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron 

– Institut de Recerca (VHIR) va requerir al licitador Persualia, S.L amb nº d’identificació fiscal 

(B67317552) la documentació necessària per tal d’elevar l’adjudicació del procediment de 

contractació referent a l’acord marc per a l’homologació de fins a cinc (5) proveïdors destinats a la 

captació digital de la Unitat de Mecenatge, 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 30 de març 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),  

 

 

RESOLC: 

 

Primer.- Elevar l’adjudicació del procediment de contractació referent a l’acord marc per a 

l’homologació de fins a cinc (5) proveïdors destinats a la captació digital de la Unitat de Mecenatge, 

de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR), a la següent empresa: 

 

a) Adjudicatari:  

a. Nom o Raó Social: Persualia, S.L. 

b. NIF: B67317552 

c. Domicili social: Sant Joan de La Salle, 42, 08022, Barcelona.  

d. Telèfon i Fax: 644494845 
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b) Import d’adjudicació: 25.000,00 € (IVA exclòs) per l’any inicial de contracte, basant-se en la 

seva oferta econòmica de 5.000,00 €/campanya. 

 

c) Termini d’execució: La prestació del servei objecte de la present licitació tindrà una duració 

inicial d’un (1) any, prorrogable per un (1) any addicional. Per tant, la durada de la present 

licitació pot arribar com a màxim a dos (2) anys. 

 

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 30 de març de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
Dr. Joan X. Comella Carnicé 
Director  
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca. 
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