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RESOLUCIÓ D’EXCLUSIÓ DELS LICITADORS I DECLARACIÓ DESERT DEL 
PROCEDIMENT DE LICITACIÓ AMB NÚM. EXPEDIENT LICI 2022-045 REFERENT A LA 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE VALIDACIÓ DE FUNCIONAMENT, SUBMINISTRAMENT 
I SUBSTITUCIÓ DE FILTRES DE LES VITRINES D’ASPIRACIÓ DE GASOS, CABINES DE 
FLUX LAMINAR, CABINES DE SEGURETAT BIOLÒGICA I VITRINA D'ASPIRACIÓ PER 
RADIOISÒTOPS PER SERVEIS GENERALS I INFRAESTRUCTURES DE LA FUNDACIÓ 
HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON- INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 

 

LICI 2022-045 VALIDACIÓ DE FUNCIONAMENT DE CABINES I VITRINES 

 

ANTECEDENTS 
 

I.- La Sra. Montserrat Giménez Prous en la seva condició de Gerent de la Fundació 
Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR), i com a òrgan de contractació de 
l’esmentada entitat, va convocar procediment obert mitjançant anuncis al Perfil de Contractant 
del VHIR i a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya a data 21 
d’octubre de 2022. 
 

II.- En data 15 de novembre de 2022, la Mesa de Contractació es va constituir procedint 
a l’examen i qualificació de la documentació general de les empreses licitadores. 
 

III.- Una vegada revisada la documentació continguda al sobre núm. 1, relatiu a la 
documentació general, es va detectar l’existència de defectes esmenables en la documentació 
aportada pels licitadors. Després d’haver sol·licitat als licitadors que esmenessin la 
documentació aportada al Sobre núm. 1, aquests van esmenar-la en temps i forma. Per tant, es 
van donar per admesos en el procediment a les següents empreses:   
 
LOT 1: Validació anual de funcionament subministrament i substitució dels filtres de carbó actiu 
de totes les vitrines d’aspiració i Validació anual de funcionament de cabines de seguretat 
biològica i vitrines de flux laminar del VHIR. Subministrament i substitució de filtres HEPA i filtres 
de carbó de les cabines que així ho requereixin de totes les unitats del VHIR incloses en aquest 
PPT. 

- STERIL TECH SL  
- AIRVALIDATION, S.L. 
- QUALITY PHARMACEUTICAL CONSULTING, S.L. 

 
LOT 2: Validació anual de funcionament de la vitrina de gasos per radioisòtops del VHIR. 
Subministrament i substitució de filtres en cas que es requereixi. 

- AIRVALIDATION, S.L. 
- QUALITY PHARMACEUTICAL CONSULTING, S.L. 
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IV.- En data 22 de novembre de 2022, la Mesa de Contractació es va constituir procedint 
a l’examen i qualificació de la documentació del Sobre 2 (Oferta tècnica) de les empreses 
licitadores, declarades admeses en el procediment. 

 
V.- Un cop revisada la documentació aportada en el Lot 1 i en el Lot 2, per totes les 

empreses admeses en el procediment de licitació i en els corresponents lots, les següents 
empreses han presentat en el Sobre núm. 2 documentació relativa als criteris automàtics del 
Sobre núm. 3: 
 
LOT 1: Validació anual de funcionament subministrament i substitució dels filtres de carbó actiu 
de totes les vitrines d’aspiració i Validació anual de funcionament de cabines de seguretat 
biològica i vitrines de flux laminar del VHIR. Subministrament i substitució de filtres HEPA i filtres 
de carbó de les cabines que així ho requereixin de totes les unitats del VHIR incloses en aquest 
PPT. 

- STERIL TECH SL  
- AIRVALIDATION, S.L. 
- QUALITY PHARMACEUTICAL CONSULTING, S.L. 

 
LOT 2: Validació anual de funcionament de la vitrina de gasos per radioisòtops del VHIR. 
Subministrament i substitució de filtres en cas que es requereixi. 

- AIRVALIDATION, S.L. 
- QUALITY PHARMACEUTICAL CONSULTING, S.L. 

 
 

VI.- Que, de conformitat amb la CLÀUSULA 8.- FORMAT DE PRESENTACIÓ DE LES 
PROPOSICIONS I MITJANS DE COMUNICACIÓ ELECTRÒNICA: NORMES GENERALS: “La 
documentació que conté el sobre núm. 2 no pot incloure cap informació que permeti conèixer el 
contingut del sobre núm. 3 relatiu a la proposició econòmica i documentació tècnica de criteris 
avaluables de forma automàtica. L’incompliment d’aquesta obligació implicarà l’exclusió de la 
licitació”, raó per la qual, la Mesa de Contractació proposa l’exclusió de les següents empreses 
licitadores: 

 
LOT 1: Validació anual de funcionament subministrament i substitució dels filtres de carbó actiu 
de totes les vitrines d’aspiració i Validació anual de funcionament de cabines de seguretat 
biològica i vitrines de flux laminar del VHIR. Subministrament i substitució de filtres HEPA i filtres 
de carbó de les cabines que així ho requereixin de totes les unitats del VHIR incloses en aquest 
PPT. 

- STERIL TECH SL  
- AIRVALIDATION, S.L. 
- QUALITY PHARMACEUTICAL CONSULTING, S.L. 

 
LOT 2: Validació anual de funcionament de la vitrina de gasos per radioisòtops del VHIR. 
Subministrament i substitució de filtres en cas que es requereixi. 

- AIRVALIDATION, S.L. 
- QUALITY PHARMACEUTICAL CONSULTING, S.L. 
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VII.- Que, en conseqüència la Mesa de Contractació proposa la declaració de DESERT 
del present procediment de contractació pública. 

 

 

ACORDA 

 
PRIMER.- Excloure a l’empresa STERIL TECH SL del Lot 1,del present procediment de 

contractació pública referent al servei de validació de funcionament, subministrament i 
substitució de filtres de les vitrines d’aspiració de gasos, cabines de flux laminar, cabines de 
seguretat biològica i vitrina d'aspiració per radioisòtops per Serveis Generals i Infraestructures 
de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR), per incorporar 
informació relativa als criteris automàtics del Sobre núm. 3, dins de la seva oferta del Sobre núm. 
2.  

 
SEGON.- Excloure a l’empresa AIRVALIDATION, S.L. del Lot 1 i del Lot 2 del present 

procediment de contractació pública referent al servei de validació de funcionament, 
subministrament i substitució de filtres de les vitrines d’aspiració de gasos, cabines de flux 
laminar, cabines de seguretat biològica i vitrina d'aspiració per radioisòtops per Serveis Generals 
i Infraestructures de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR), 
per incorporar informació relativa als criteris automàtics del Sobre núm. 3, dins de la seva oferta 
del Sobre núm. 2. 
 

TERCER.- Excloure a l’empresa QUALITY PHARMACEUTICAL CONSULTING, S.L. del 
Lot 1 i del Lot 2 del present procediment de contractació pública referent al servei de validació 
de funcionament, subministrament i substitució de filtres de les vitrines d’aspiració de gasos, 
cabines de flux laminar, cabines de seguretat biològica i vitrina d'aspiració per radioisòtops per 
Serveis Generals i Infraestructures de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de 
Recerca (VHIR), per incorporar informació relativa als criteris automàtics del Sobre núm. 3, dins 
de la seva oferta del Sobre núm. 2. 

 
QUART.- NOTIFICAR l’exclusió del procediment de licitació de referència a les empreses 

licitadores.  
 
CINQUÈ.- Declarar DESERT el procediment obert d’adjudicació del contracte relatiu a la 

“SERVEI DE VALIDACIÓ DE FUNCIONAMENT, SUBMINISTRAMENT I SUBSTITUCIÓ DE 
FILTRES DE LES VITRINES D’ASPIRACIÓ DE GASOS, CABINES DE FLUX LAMINAR, 
CABINES DE SEGURETAT BIOLÒGICA I VITRINA D'ASPIRACIÓ PER RADIOISÒTOPS PER 
SERVEIS GENERALS I INFRAESTRUCTURES DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI 
VALL HEBRON- INSTITUT DE RECERCA (VHIR)” per un pressupost d'un màxim de 82.850,00€, 
(IVA exclòs) per als 2 anys inicials del contracte, dividit en dos lots, aprovada per l'òrgan de 
contractació en data 21 d’octubre de 2022, i deixant sense efectes tant l'expedient de 
contractació com el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
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SISÈ.- Publicar el present ACORD al perfil del contractant de la pàgina web de la 
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron Institut de Recerca (VHIR) www.vhir.org , així com en 
el perfil de contractant, que consta a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de 
Catalunya http:\\contractaciopublica.gencat.cat.  

 

 

Barcelona, 29 de novembre de 2022 

 

  

 

 

 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ  
Sra. Montserrat Giménez Prous 
Gerent 
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR).  
 

http://www.vhir.org/
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