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RECTIFICACIÓ DEL EXPEDIENT DE LICITACIÓ QUE CONSTA EN LA PAGINA WEB – 
PERFIL DEL CONTRACTANT RELATIU AL SUBMINISTRAMENT D’UN EQUIP DE SISTEMA 
DE ANÀLISIS DE CÈL·LULA ÚNICA, PEL PROJECTE HR20-00218, DESTINAT AL 
LABORATORI DE MALALTIES INFECCIOSES DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI 
VALL HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 
 
 
2022-032 EQUIP DE SISTEMA DE ANÀLISIS DE CÈL·LULA ÚNICA 
 
 

I. Que en el moment de realitzar l’obertura del sobre B i abans de realitzar cap revisió per part 
de la persona responsable de la licitació de la documentació de l’oferta presentada en el sobre 
número 2 per l’empresa licitadora, la mesa de contractació ha detectat un error material en la 
licitació de referència.  
 
 

II. Que, aquest òrgan de contractació constata la necessitat d’esmenar l’expedient de referencia, 
relatiu a la contractació subministrament d’un nou equip per fer la anàlisis de cèl·lula única pel 
projecte HR20-00218, titulat “Enhancing Tissue-Specific Immune Microenvironments for the 
Cure of HIV” destinat al laboratori de malalties infeccioses de la Fundació Hospital Universitari 
Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR), donat que hi ha un error matemàtic en el càlcul dels 
criteris d’adjudicació.  
 
 

III. En concret es procedeix a rectificar la Clàusula 10ª. Criteris d’adjudicació, especialment dins 
de l’apartat “10.2.1. Característiques qualitatives i tècniques del 
subministrament.............40 punts”, en el següent redacta on posa: 
 

“Característiques tècniques de l´equip: Sistema de control de temperatura amb un rang de 
4 - 40°C, sistema amb agitació integrada dins dels pous de les mostra, sistema amb 
l'execució d'1,2,4 o 8 mostres en paral·lel, sistema que permeti l'encapsulació totalment 
automatitzada per a protocols experimentals estandarditzats com, entre d'altres, Drop-Seq, 
sistema ha de permetre una selecció de reactius a utilitzar i no limitar-se als ús de kits 
comercials...................................................................................................màxim 30 punts” 

  
 

S’aclareix que ha de posar: 
 
 

““Característiques tècniques de l´equip: Sistema de control de temperatura amb un rang 
de 4 - 40°C, sistema amb agitació integrada dins dels pous de les mostra, sistema amb 
l'execució d'1,2,4 o 8 mostres en paral·lel, sistema que permeti l'encapsulació totalment 
automatitzada per a protocols experimentals estandarditzats com, entre d'altres, Drop-Seq, 
sistema ha de permetre una selecció de reactius a utilitzar i no limitar-se als ús de kits 
comercials...................................................................................................màxim 25 punts” 

 
 



Pg. Vall d’Hebron 119-129  |  08035  Barcelona 
Edifici Mediterrània, 2ª planta 

T. 93/489 44 59 
contractacio.publica@vhir.org  /  www.vhir.org 

 

 
Fundació Hospital Universitari Vall d’ Hebron - Institut de Recerca (VHIR) 

 
2 

 
 

IV. S’acorda així mateix, en la mesura del possible, comunicar a totes aquelles empreses i 
persones que hagin tingut accés i s’hagin descarregat tota la documentació d’aquest 
Procediment l‘esmentada rectificació, als efectes pertinents. 

 
 

Barcelona, a 05 de juliol de 2022. 
 

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