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 L’INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE LES OFERTES AVALUABLES MITJANÇANT 

CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR 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). 
 
2022-029 CURS INTERNACIONAL NOTES-WIDER 
 
En data 03 de juny 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 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)”. 
 
La licitació objecte d’aquesta acta, va ser publicada al perfil del contractant de la nostre web en data 
3 de maig 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 
18 de maig 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 19 de maig de 2022, la documentació presentada contenia defectes esmenables, els 
quals van ser esmenats en temps i forma.  
 
El 27 de maig 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: 
 

Criteris avaluables mitjançant judicis de valor............................................(MÀXIM 45 punts) 
 

OFERTA TÈCNICA 
 
Els criteris que a continuació s’indicaran, s’avaluaran mitjançant judicis de valor. Els criteris 
d’adjudicació per a valorar el contingut del sobre nº 2 són els següents: 
 
Característiques qualitatives i tècniques del servei.........................................Màxim 40 punts 
Cada empresa haurà de presentar una memòria tècnica on quedin detallats els següents 
apartats: 
 
• Experiència en activitats dedicades a Ciències de la Salut...........................Màxim 25 punts 
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Es valorarà l’experiència en el camp de l’endoscòpia digestiva, i de forma especial es 
valoraran les experiències prèvies del Curs Internacional NOTES del projecte WIDER, de la 
Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron - Institut de Recerca (VHIR). 
  

• Qualitat dels materials oferts.............................................................................Màxim 5 punts 
• Serveis de disseny.............................................................................................Màxim 5 punts 
• Estructura de l’equip..........................................................................................Màxim 5 punts 

 
 
9.2.2. Millores Addicionals.................................................................................Màxim 5 punts 

Memòria informativa on consti el coneixement previ dels espais on es realitzen els 
esdeveniments.  
 
 
 
Exposat l’anterior, s’indica a continuació la puntuació que s’ha assolit: 
 
Característiques qualitatives i tècniques del servei.................................................fins a 40 punts. 
 

 
LEN MAYO 

INTERNATIONAL 
S.A. 

Experiència en activitats dedicades a Ciències de la Salut  
Fins a 25 punts 25 

Qualitat dels materials oferts.  
Fins a 5 punts 5 

Serveis de disseny.  
Fins a 5 punts 5 

Estructura de l’equip. 
Fins a 5 punts 5 

PUNTUACIÓ TOTAL 40 
 
Justificació de les valoracions:   
 
 
L’empresa LEN MAYO INTERNATIONAL S.A. mostra en la seva oferta tècnica una experiència 
demostrada en 15 cursos. A més a més, disposem de tot el material gràfic amb la qualitat necessària. 
Per altra banda, se li dona una puntuació de 5 punts en el serveis de disseny, i de 5 punts en 
l’estructura de l’equip perquè és idònia per dur a terme el serveis objecte d’aquest procediment.   
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Millores Addicionals...................................................................................Màxim 5 punts. 

 
 

 
LEN MAYO 

INTERNATIONAL 
S.A. 

Millores addicionals. 
 Fins a 5 punts 5 

PUNTUACIÓ TOTAL 5 
 
Justificació de les valoracions:   
 
 
Les millores de l’oferta tècnica presentada per l’empresa LEN MAYO INTERNATIONAL S.A. són 
adequades a la necessitat d’aquesta licitació, donat que l’empresa té coneixement dels espais on es 
realitzen els esdeveniments.  
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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 06 de juny de 2022 a les 09:00h, 
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 
    55% 45%  

 Ofertes presentades: Oferta 
econòmica  Fórmules 

automàtiques 
Aspectes 
Tècnics  

  BI IVA TOTAL     TOTAL 

LEN MAYO 
INTERNATIONAL 
S.A. 

       45 45 

 
 

 
 

Barcelona 03 de juny de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPONSABLE                                     
Dr. Josep Ramón Armengol Miró                 
Director del Projecte WIDER      
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron-Institut de Recerca (VHIR) 
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