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Expedient de contractació: LICI 2022-031 ESPECTROFOTÒMETRES DE MICROVOLUM 
Objecte: Contracte de 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). 
 

 

RESOLUCIÓ DE L’ÓRGANO DE CONTRATACIÓ PER LA QUAL S’ADOPTA LA MESURA 
PROVISIONAL  

 

Vist l’expedient de contractació de referència resulten els següents, 
 
 
 

ANTECEDENTS 
 
 

PRIMER.- En data 27 de maig de 2022 es va aprovar l’expedient de contractació LICI 2022-031 
ESPECTROFOTÒMETRES DE MICROVOLUM, el Plec de Clàusules Administratives Particulars, el Plec 
Tècnic Particulars, així com la resta de documentació publicada en la Plataforma Electrònica de 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya y en el Perfil del Contractant de la Fundació Hospital 
Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR), relatiu al “Contracte de 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)”.  

SEGON.- En data 06 de juliol de 2022, a les 09:00 h i en acte públic, es va constituir la Mesa de 
Contractació, i en el desenvolupament de la sessió, es va procedir a l’obertura de les ofertes valorables 
mitjançant criteris objectius o fórmules matemàtiques, per l’adjudicació de la contractació d'un proveïdor 
per de 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). 

D’acord amb la “clàusula 10.- CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ” del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, les propostes presentades i admeses han estat estudiades, valorades i ponderades d’acord 
amb els criteris que es troben recollits en l’annex núm. 2 del citat Plec. Consegüentment, les ofertes 
presentades per import inferior a 9.996,96€ (import inferior al 5% de la mitjana aritmètica de les ofertes 
presentades) són considerades presumptament anormals o desproporcionades. 

TERCER.- En data 07 de juliol de 2022 es va notificar l’empresa licitadora BONSAI LAB, S.L.U. 
amb NIF A28139434, el requeriment per aportar la justificació de la proposta econòmica presentada, la 
qual resultava ser presumptament anormal o baixa. 

QUART.- En data 11 de juliol de 2022, BONSAI LAB, S.L.U. va presentar per escrit, la informació 
i les justificacions que va considerar oportunes en relació als diferents components de la seva proposició, 
tràmit que va ser complimentat dins termini màxim de 3 dies hàbils.  

CINQUÈ.- En data 13 de juliol de 2022, la persona tècnica responsable de la licitació va procedir 
a valorar la documentació relativa a la justificació de la proposta presumptament anormal o 
desproporcionada. Consegüentment, i vist l’informe tècnic referent anteriorment, en data 18 de juliol de 
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2022, es va constituir la mesa de contractació on van proposar excloure del citat expedient de contractació 
a l’empresa BONSAI LAB, S.L.U. per no quedar justificada la baixa de la proposta econòmica presentada. 

SISÈ.- L’òrgan de contractació en data 21 de juliol va acordar l’exclusió de l’empresa BONSAI 
LAB, S.L.U. (A28139434) del procediment de contractació pública referent 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). 

SETÈ.- En data 02 d’agost de 2022, BONSAI LAB, S.L.U. (A28139434) notifica a l’òrgan de 
contractació la interposició del Recurs de Reposició.  

VUITÈ.- Que, en l’Al·legació Segona i en el Tercer Altressí del referit Recurs de Reposició es 
sol·licita l’adopció de la mesura provisional de suspensió del procediment de licitació relatiu al “Contracte 
de 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)”. 

 

Exposat l’anterior,  

ACORDO 

 
PRIMER.- ACCEPTAR la mesura provisional sol·licitada per l’empresa BONSAI LAB, S.L.U. 

(A28139434), acordant la suspensió del procediment de contractació del 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) – Expedient: LICI 2022-031 
ESPECTROFOTÒMETRES DE MICROVOLUM, fins la resolució del recurs.  
 

SEGON.- Ordenar la notificació de la present resolució d’aprovació de la mesura provisional a les 
parts interessades en aquest procediment.  
 
 
 
 

Barcelona, a 04 d’agost de 2022.  
 
 
 
 
 
 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ  
Dr. Joan X. Comella Carnicé  
Director  
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR) 
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