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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 DE DOS ESPECTROFOTÒMETRES DE MICROVOLUM PER LA UNITAT 
DE SERVEIS GENERALS I INFRAESTRUCTURES DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI 
VALL HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 
 
 
2022-031 ESPECTROFOTÒMETRES DE MICROVOLUM  
 
En data 04 de Juliol 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 de dos espectrofotòmetres de microvolum per la Unitat de Serveis 
Generals i Infraestructures de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de 
Recerca (VHIR). 
 
La licitació objecte d’aquesta acta, va ser publicada al perfil del contractant de la nostre web en data 
27 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 
13 de juny 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 15 de juny de 2022, la documentació presentada no contenia defectes esmenables,  
 
El 22 de juny 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 40 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 criteris 
d’adjudicació per a valorar el contingut del sobre nº 2 són els següents: 
 
Característiques qualitatives i tècniques del subministrament.................MÀXIM 40 PUNTS. 
 
1. Memòria tècnica i organització: .....................................................................................40 punts 
 
 Memòria d’especificacions tècniques de l’equip a subministrar, garantint el compliment dels 

requisits tècnics del present plec (fins a 30 punts). 
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Proposta molt satisfactòria. Procediment exhaustiu, coherent i idoni 

respecte els requeriments a desenvolupar que permet garantir els 

objectius del servei en aquest apartat i que contempla  aportacions que 

milloren la seva efectivitat. Indica manual en l’idioma solꞏlicitat. 

30 punts 

Proposta Satisfactòria. Proposta completa i coherent amb els 

requeriments del servei amb alguna mancança que no compromet la 

viabilitat ni els objectius globals  del servei en aquest apartat. 

20 punts 

Proposta Suficient. Proposta coherent  amb els requeriments del servei 

amb mancances que poden deixar algun dels aspectes del servei en 

aquest apartat sense la cobertura exigida. 

10 punts 

Proposta Insuficient. Proposta incompleta i/o amb carències molt 

significatives sense aportacions efectives. 

0 punts 

 
 Organització i mitjans de subministrament: Transport, instalꞏlació, posada en marxa de l’equip 

i formació (fins a 10 punts). 
 

Proposta molt satisfactòria. Procediment exhaustiu, coherent i idoni 

respecte els requeriments a desenvolupar que permet garantir els 

objectius del servei en aquest apartat i que contempla  aportacions que 

milloren la seva efectivitat. 

10 punts 

Proposta Satisfactòria. Proposta completa i coherent amb els 

requeriments del servei amb alguna mancança que no compromet la 

viabilitat ni els objectius globals  del servei en aquest apartat. 

7 punts 

Proposta Suficient. Proposta coherent  amb els requeriments del servei 

amb mancances que poden deixar algun dels aspectes del servei en 

aquest apartat sense la cobertura exigida. 

5 punts 

Proposta Insuficient. Proposta incompleta i/o amb carències molt 

significatives sense aportacions efectives. 

0 punts  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA IMPORTANT: Per tal de poder ser adjudicatari, serà necessari que com a 
mínim el licitador obtingui trenta-cinc (35) punts en la proposta relativa als 

criteris quantificables segons judicis de valor. En cas contrari serà exclòs. 
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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 40 punts. 
 

 
BONSAI LAB, 

S.L.U. 

CULTEK, 

S.L.U 

DDBIOLAB, 

S.L.U 

FISHER 

SCIENTIFIC, 

S.L 

LIFE 

TECHNOLOGI

ES, S.A 

CONTROL 

TECNICA BIO, 

S.L 

Memòria especificacions 
tècniques dels elements 
a subministrar 

Fins a 30 punts 

30 20 30 30 30 30 

Organització i mitjans de 
subministrament  

Fins a 10 punts 
10 10 7 0 7 0 

PUNTUACIÓ TOTAL 40         30 37 30 37 30 

 
Justificació de les valoracions:   
 
L'empresa BONSAI LAB,S.L assoleix la màxima puntuació en aquests dos apartats, ja que compleix 
molt satisfactòriament tant amb les especificacions tècniques com en l'apartat d'organització i mitjans 
de subministrament. 
 
L'empresa CULTEK, S.L.U no assoleix la màxima puntuació en l'apartat d'especificacions tècniques, 
ja que la proposta presentada és satisfactòria però amb mancances. L'explicació és poc detallada, ja 
que la documentació que entrega és el catàleg comercial. En l'apartat d'organització i mitjans de 
subministrament tenen la puntuació màxima, ja que presenten una proposta molt satisfactòria. Al no 
arribar a la puntuació mínima requerida per passar al sobre 2 queda EXCLOSA de la licitació. 
 
L'empresa DDBIOLAB, S.L.U assoleix la puntuació màxima en l'apartat d'especificacions tècniques, 
ja que la proposta presentada és molt satisfactòria. A l'apartat d'organització i mitjans de 
subministrament no assoleix la puntuació màxima perquè l'explicació és molt esquemàtica i poc 
detallada. 
 
L'empresa FISHER SCIENTIFIC S.L. assoleix la puntuació màxima en l'apartat d'especificacions 
tècniques, ja que la proposta presentada és molt satisfactòria. En canvi, en l'apartat organització i 
mitjans de subministrament no assoleix la puntuació màxima perquè no presenta cap mena 
d'explicació sobre aquest apartat. Al no arribar a la puntuació mínima requerida per passar al sobre 
2 queda EXCLOSA de la licitació. 
 
L'empresa LIFE TECHNOLOGIES, S.A. assoleix la puntuació màxima en l'apartat d'especificacions 
tècniques, ja que la proposta presentada és molt satisfactòria. A l'apartat d'organització i mitjans de 
subministrament no assoleix la puntuació màxima perquè, tot i que l'explicació és molt satisfactòria i 
detallada, la instalꞏlació de l'equip no la fa la mateixa empresa sinó que va a càrrec del personal del 
VHIR. 
 
L'empresa CONTROLTECNICA BIO, S.L. assoleix la puntuació màxima en l'apartat d'especificacions 
tècniques, ja que la proposta presentada és molt satisfactòria. En canvi, en l'apartat organització i 
mitjans de subministrament no assoleix la puntuació màxima perquè no presenta cap mena 
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d'explicació sobre aquest apartat. Al no arribar a la puntuació mínima requerida per passar al sobre 
2 queda EXCLOSA de la licitació. 
 
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 juliol de 2022 a les 09:00 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 
    60% 40%  

 
Ofertes presentades: Oferta 

econòmica 
 

Fórmules 
Automàtiques 

Judicis de  
Valor 

 

    BI         IVA TOTAL     TOTAL 

BONSAI LAB, S.L.U.     40  

CULTEK, S.L.U.     30*  Exclòs 

DDBIOLAB, S.L.U.     37  

FISHER SCIENTIFIC, S.L.     30* Exclòs 

LIFE TECHNOLOGIES, 
S.A. 

    37  

CONTROLTECNICA BIO, 
S.L. 

    30* Exclòs 

 
* Tal i com es detalla a la Clàusula 11.2 - Criteris de Valoració sotmesos a Judici de Valor del 
Plec de Prescripcions tècniques les empreses CULTEK S.L.U., FISHER SCIENTIFIC S.L. i 
CONTROL TECNICA BIO S.L. queden finalment excloses del procés per no arribar al llindar 
mínim de 35 punts per ser adjudicatari. 
 

 
 

Barcelona, 4 de Juliol de 2022. 
 
 
 

 
 
 
RESPONSABLE  
Isaac Rodríguez Garcia  
Cap de la Unitat de Serveis Generals i Infraestructures 
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR) 
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