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L’INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE LES OFERTES AVALUABLES MITJANÇANT CRITERIS 
SUBJECTES A JUDICI DE VALOR DEL CONTRACTE RELATIU AL SERVEI DE TIQUETS 
D’ESCOLES BRESSOL, DE TIQUETS DE MENJADOR I DE TIQUETS DE TRANSPORT, AMB 
AVANTATGES FISCALS A TRAVÉS DEL PLA DE COMPENSACIÓ FLEXIBLE, DESTINAT A TOT EL 
PERSONAL DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON- INSTITUT DE RECERCA 
(VHIR).  

 
  

2022-044 ESCOLES BRESSOL, MENJADOR, TRANSPORT  
 
En data 20 d’octubre 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 “Serveis 
de tiquets d'escoles bressol, de tiquets de menjador i de tiquets de transport, amb avantatges 
fiscals a través del pla de compensació flexible, destinat a tot el personal 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 23 
de setembre 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 10 
d’octubre 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 11 d’octubre de 2022, la documentació presentada no contenia defectes esmenables.   

  
El 18 d’octubre 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 35 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. Posteriorment, s’endreçarà les diverses propostes valorades en ordre decreixent, i 
s’aplicarà la formula següent per obtenir la puntuació, 

 

𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝑃𝑃 𝑥𝑥 
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜

        𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚    
 

 
𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜= Puntuació de l’oferta a Puntuar 
P= Puntuació del criteri 
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𝑉𝑉𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜= Valoració Tècnica de l’Oferta que se Puntua 
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚= Valoració Tècnica de l’oferta Millor Valorada 
 

En cas que només es presenti una empresa licitadora al procediment de licitació, la fórmula presentada 
en els aspectes tècnics no serà aplicable per aquesta, serà suficient amb els resultats obtinguts després 
de realitzar la valoració subjectiva per part del responsable. 
 
 
OFERTA TÈCNICA 

 
Els licitadors han de presentar una proposta organitzativa i de desenvolupament del servei. D’aquesta 
proposta presentada, es valorarà: 

 
Abast i Enfocament del servei...................................................................................................35 punts. 
 
Detall tècnic i organitzatiu de la proposta de servei. Cal desenvolupar detalladament la proposta de   
servei plantejada per part del contractista. Ha d’incloure com a mínim: 
 

• Plantejament general del servei.........................................................................................5 punts. 

o En aquest apartat s’haurà d’incloure un breu descripció de la visió general dels serveis 
objecte de la contractació.  

 
• Organització del servei i dimensionament de l’equip de treball ....................................... 20 punts. 

    
  Com a mínim aquest apartat haurà d’incloure: 
 

o Assignació de recursos humans que es dediquin al servei que es prestarà per al VHIR. 

o Temps de dedicació: que inclogui el temps de dedicació  a les tasques relacionades a 
l’execució del servei al VHIR.  

o Descripció de la operativa de treball que es durà a terme: explicació de la manera de 
funcionar i de realitzar el servei, tot incloent en aquest punt el temps de resposta a les 
incidències que es puguin derivar de l’execució del servei i la manera de comunicar-se amb 
el VHIR i “l’empresa  externa contractada pel VHIR” . 

 
• Eines necessàries per la prestació del servei. ..................................................................10 punts. 

 
o Caldrà que l’empresa adjudicatària disposi d’una plataforma informàtica que entre d’altres, 

permeti al personal que contracti els productes amb avantatges fiscals vegi el saldo del que 
disposa. 

Exposat l’anterior, s’indica a continuació la puntuació obtinguda:  
 
Abast i Enfocament del servei: ............................................................................. fins a 35 punts. 
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  EDENRED ESPAÑA, S.A. 

Plantejament general del servei 
o Breu descripció de la visió general dels serveis objecte 

de la contractació.  
   Fins a 5 punts  

5 

Organització del servei i dimensionament de l’equip de 
treball 

o Assignació de recursos humans que es dediquin al 
servei que es prestarà per al VHIR. 

o Temps de dedicació: que inclogui el temps de dedicació  
a les tasques relacionades a l’execució del servei al 
VHIR. 

o Descripció de la operativa de treball que es durà a terme: 
explicació de la manera de funcionar i de realitzar el 
servei, tot incloent en aquest punt el temps de resposta 
a les incidències que es puguin derivar de l’execució del 
servei i la manera de comunicar-se amb el VHIR i 
“l’empresa  externa contractada pel VHIR” 

Fins a 20 punts. 

15 

Eines necessàries per la prestació del servei. 
o Caldrà que l’empresa adjudicatària disposi d’una 

plataforma informàtica que entre d’altres, permeti al 
personal que contracti els productes amb avantatges 
fiscals vegi el saldo del que disposa.    

                                    Fins a 10 punts. 

10 

PUNTUACIÓ TOTAL  30 
 

Justificació de les valoracions:   
 

En relació a l’oferta tècnica presentada per Edenred, la única empresa que s’ha presentat a la licitació 
relativa al “Serveis de tiquets d'escoles bressol, de tiquets de menjador i de tiquets de transport, amb 
avantatges fiscals a través del pla de compensació flexible, destinat a tot el personal de la Fundació 
Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca (VHIR)”, valorar que compleix amb els requisits 
tècnics requerits a la licitació. En aquest sentit l’oferta contempla una descripció de la visió general dels 
serveis objecte de la contractació (transport, menjador i guarderia) fent una descripció de cada un d’ells de 
manera clara i detallada. En quant a l’Organització del servei i dimensionament de l’equip de treball, tot i que 
no es detalla amb concreció el temps de dedicació a la tasca del VHIR queda degudament definit qui serà 
la persona encarregada de la “compte del vhir” i per tant el contacte directe per resoldre incidències i per 
treballar conjuntament. Així mateix s’estableix la manera de funcionar per la sol·licitud de cada producte tot 
incloent el temps de resposta de les incidències, requisit indispensable a la licitació.  
Finalment en quant a les eines necessàries per la prestació del servei, l’empresa presenta una Plataforma 
de gestió on line Web Empresa i Web Empresa i Usuario & App MyEdenred, que permet la gestió integra de 
totes les sol·licituds contractades amb Edenred (altes/baixes, recarregues, factures, extracció de dades 
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(històric recarregues, consums, llitat targetes (estat i saldo), gestió de perfils d’ús entre altres. Així mateix el 
personal podrà accedir a la plataforma d’Edenred per consultar saldos, sol·licitar targetes, etc. i fer us de la 
mateixa quan sigui necessària. 
 
 
De conformitat amb el que s'estableix en el Plec de Prescripcions tècniques en el seu últim apartat que 
indica “En cas que només es presenti una empresa licitadora al procediment de licitació, la fórmula 
presentada en els aspectes tècnics no serà aplicable per aquesta, serà suficient amb els resultats 
obtinguts després de realitzar la valoració subjectiva per part del responsable.” 
 
I, sent EDENRED ESPAÑA, S.A l'única empresa que es va presentar al procediment de licitació, 
l'aplicació de la fórmula tècnica queda eximida d'aquest procediment i la puntuació obtinguda de la 
valoració subjectiva dels criteris abans esmentats serà suficient. 
 
 
A continuació, es detalla el quadre de puntuacions pel que fa referència a les ofertes tècniques, el qual 
s'acabarà de completar amb la part econòmica presentada per la empresa, una vegada tingui lloc 
l'obertura pública del sobre núm. 3, que serà el pròxim 21 d’octubre de 2022, a les 09:00h, mitjançant 
Microsoft Teams amb l'eina de Sobre Digital, tal com s'anuncia en les bases de la present licitació 
publicades en la web del VHIR i  en el perfil del contractant del mateix que es troba en la Plataforma de 
Contractació del Sector Públic. 
 
 

QUADRE DE PUNTUACIONS 
     65% 35% 

 
 

Ofertes 
presentades: 

 Oferta 
econòmica  Fórmules 

automàtiques 
Judicis de 

valor  

   BI IVA TOTAL     TOTAL 

EDENRED 
ESPAÑA, S.A.     30 30 

 
 

        
                 Barcelona, 20 d’octubre de 2022 

  
  

 
 
 
 

RESPONSABLE   
Sra. Laia Pérez Lasarte 
Cap de la Unitat de Relacions Laborals 
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR)  
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