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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 DEL RECURS DE REPOSICÓ PER L’ÓRGANO DE CONTRATACIÓ  

 

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 B82394248, 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.  
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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 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. (B82394248) 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. (B82394248) 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)”. 

NOVÈ.- En data 04 d’agost de 2022, l’òrgan de contractació acorda acceptar la mesura 
provisional sol·licitada per l’empresa.  

DESÈ.- En data 04 d’agost de 2022, es notifica la resolució a l’empresa recurrent i a les altres 
dues (2) empreses licitadores, i se’ls dona audiència per tal que puguin fer al·legacions.    

ONZÈ.- Transcorregut el termini, cap de les empreses presenta al·legacions.  

DOTZÈ.- Per tal de poder resoldre el present recurs, es dona trasllat del mateix al Cap de la 
Unitat de Serveis Generals, responsable del contracte, per tal que revisi novament l’informe en el que 
desestima la justificació presentada per l’empresa BONSAI LAB, S.L.U., així com també els 
arguments que conté el recurs de reposició.  

TRETZÈ.- En data 11 d’agost de 2022, el responsable del contracte fa arribar a la Unitat de 
Licitacions i Compres informe tècnic proposant la desestimació del recurs.  

 

Als anteriors fets li son d’aplicació els següents, 

 

FONAMENTS DE DRET 

PRIMER.- La competència per resoldre el recurs potestatiu de reposició correspon a l’òrgan 
de contractació de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR), per ser 
l’òrgan que va dictar la resolució d’exclusió de la licitació de l’empresa BONSAILAB S.L.U. d’acord a 
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l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 

SEGON.- D’acord amb l’article 49 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, és competent per adoptar 
la mesura cautelar l’òrgan competent per la resolució del recurs, i per tant, en aquest cas, en el que 
es va adoptar la suspensió del procediment, recau també l’aixecament de la suspensió en l’òrgan de 
contractació.  

TERCER.- D’acord amb l’exposat de la revisió del contingut del recurs i de la documentació 
referenciada en el mateix, es procedeix a posar de manifest el següent: 

I.- El recurrent al·lega una suficient justificació econòmica per part de l’empresa BONSAILAB S.L.U. 
amb la documentació presentada en la “Letter of authorization de 7 de julio de 2022”, i en la “Ficha 
explicativa del producto Espectrofotómetro de micro volúmenes y cubeta de fecha 11 de julio de 
2022”.  
 
II.- En els esmentats documents només es fa referència a la relació entre l’empresa BONSAILAB 
S.L.U. i l’empresa DeNovix Inc. USA, però no es justifica quantitativament la disminució dels costos, 
ni en concepte de que es poden disminuir, de manera que, fa referència a unes 
declaracions/autoritzacions responsables indicant que poden oferir preus especials, sense 
especificar concretament quines condicions favorables disposen per al subministrament de 
l’equipament.  

III.- En l’escrit de justificació inicial de la recurrent, únicament es van presentar dos documents 
consistents en un Certificat de distribució exclusiu de l’empresa DeNovix Inc. USA, i novament una 
copia de l’oferta tècnica presentada, sense cap explicació no justificació acompanyada. És en l’escrit 
d’interposició del Recurs quan l’empresa BONSAILAB S.L.U. explica breument la relació que hi ha 
entre les dues empreses i el motiu per el qual pot fer aquesta oferta econòmica.  

El moment processal en que hauria d’haver justificat i argumentat la oferta econòmica presentada 
era en el moment que se’l va requerir per la justificació, i no en la interposició del recurs. Per tant, 
davant la manca d’arguments presentats en el seu escrit, es va desestimar per part de l’òrgan de 
contractació la present justificació.   

IV.- El document presentat com a justificació, tan sols certifica que l’empresa BONSAILAB S.L.U. és 
l’únic distribuïdor a Espanya i a Portugal de tota la gama de productes fabricats per l’empresa 
DeNovix Inc. USA. Tenint en compte que aquesta empresa no és la única que fabrica els 
equipaments licitats, aquesta justificació no té cap validesa, doncs, hi ha altres empreses que 
fabriquen aquests equipaments, i per tant, diferents distribuïdors de cada una d’elles.  

V.- Un altre dels motius de justificació argumentats en la interposició del recurs, que no en el moment 
de la justificació de l’oferta desproporcionada, és que els equipaments es fabriquen i provenen dels 
Estats Units, sense aportar ni especificar en que recau aquesta afirmació. Doncs, en tot cas, aquest 
fet seria motiu d’increment de costos i no de reducció, al haver-se d’enviar des dels Estats Units a 
Espanya.  
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Exposat l’anterior,  

RESOLC 

 
PRIMER.- DESESTIMAR el recurs de reposició interposat per l’empresa BONSAI LAB, S.L.U. 

(B82394248).  
 
SEGON.- Ordenar l’aixecament de la mesura provisional adoptada en data 04 d’agost de 

2022, referent a 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. 

 
TERCER.- Continuar amb el procediment de licitació anteriorment esmentat.  
 
QUART.- Ordenar la notificació de la present resolució del recurs de reposició, a la recurrent 

i a la resta de parts interessades en aquest procediment.  
 
 
 
* Contra la present Resolució es podrà interposar, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, Recurs contenciós-administratiu davant 
l'òrgan jurisdiccional competent, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà a la seva 
notificació. 
 
 
 

Barcelona, a 01 de setembre de 2022.  
 
 
 
 
 
 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ  
Dr. Joan X. Comella Carnicé  
Director  
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR) 
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