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Expedient: 2022-021 CURS INTERNACIONAL NOTES-WIDER 

Tipus: serveis  

Procediment: obert  

Objecte: Contractació d'un proveïdor per als serveis d'organització i seguiment dels esdeveniments 
en el marc del curs internacional notes, destinat al projecte Wider Barcelona de la Fundació Hospital 
Universitari Vall d’Hebron - Institut de Recerca (VHIR). 

Promotor: Cap d’Unitat Endoscòpia Dr. Jose Ramon Armengol Miró  

 

                                                    

        RESOLUCIÓ  

 
 
I. El Dr. Josep Ramón Armengol Miró, Director del Projecte WIDER de la Fundació 

Hospital Universitari Vall d’Hebron - Institut de Recerca (VHIR), proposa que 
s’incoï el corresponent expedient per la contractació dels serveis d'organització 
seguiment i edició del esdeveniments en el marc del Curs Internacional NOTES-
WIDER per l’any 2022 destinat al projecte WIDER, de la Unitat d’Endoscòpia, de 
la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron - Institut de Recerca (VHIR), per 
una durada inicial de dos (2) anys, prorrogable per un (1) any més. 

 
II. El pressupost màxim de la contractació aprovat, per a la duració inicial de dos (2) 

any, és de “CENT TRENTA MIL EUROS” (130.000,00€), IVA exclòs. 
 
III. La citada resolució es publica el passat 25 de març de 2022, tant en la Plataforma 

Electrònica de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya com al Perfil 
del Contractant de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de 
Recerca (VHIR). Consegüentment, el termini per presentar ofertes va finalitzar el 
passat dia 11 d’abril de 2022 a les 11:00h. 

 
IV. L’empresa LEN MAYO INTERNATIONAL, S.A. va ser l’única empresa licitadora 

que va presentar oferta dins del termini fixat, concretament el dia 31 de març de 
2022 a les 14:13 hores. 

 
V. En data 12 d’abril de 2022, a les 11:00 hores, la Mesa de Contractació va procedir 

a realitzar l’obertura del sobre A, el qual contenia la documentació administrativa. 
De conformitat amb l’acta del sobre A, l’empresa licitadora LEN MAYO 
INTERNATIONAL, S.A. va presentar la documentació, en la qual es van detectar 
defectes esmenables.  

 
El  licitador va esmenar els defectes en termini i forma, i així consta en l’acta de 
l’obertura del sobre B.  
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VI. En data 20 d’abril de 2022, a les 10:00 hores, la Mesa de Contractació va procedir 
a l’obertura del sobre B, el qual contenia els criteris que depenen d’un judici de 
valor.  

 
VII. Dins del mateix sobre de la documentació relativa als criteris avaluables mitjançant 

judici de valor, l’empresa licitadora va incloure també l’oferta econòmica, essent 
aquest un motiu d’exclusió directe segons es preveu en el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars que regeixen la licitació. 

 
En base a tot l’exposat 
 
 
RESOLC 
 

1. Declarar DESERT el procediment obert d’adjudicació del contracte relatiu a la 
“Contractació d'un proveïdor per als serveis d'organització i seguiment 
dels esdeveniments en el marc del Curs Internacional Notes, destinat al 
projecte WIDER Barcelona de la Fundació Hospital Universitari Vall 
d'Hebron - Institut de Recerca (VHIR)” per un pressupost d'un màxim 
130.000,00 € per als 2 anys inicials (sense IVA), aprovat per l'òrgan de 
contractació en data 25 de març de 2022.  

 
2. Deixar sense efectes l’esmentada licitació tant de l'expedient de contractació 

com el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 

3. Publicar la present Resolució al perfil del contractant de la pàgina web de la 
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron Institut de Recerca (VHIR) 
www.vhir.org, així com en el perfil de contractant, que consta a la Plataforma de 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya 
www.contractaciopublica.gencat.cat.  

 

 

 

 

 

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