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ACORD D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE RELATIU A LA CONTRACTACIÓ D’UN PROVEÏDOR 
PELS SERVEIS PER A LA CONTRACTACIÓ DE CAMPANYES DE CAPTACIÓ DE FONS PEL 2023 
(FACE - TO - FACE) DESTINAT A LA UNITAT DE MECENATGE DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL 
UNIVERSITARI VALL HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 
 
2022-047 CAMPANYES FUNDRAISING 
 
Vistes les propostes presentades en el present procediment de licitació i la conseqüent PROPOSTA 
D’ADJUDICACIÓ realitzada per la Mesa de Contractació en acta de data 22 de novembre de 2022, a 
continuació detallem les puntuacions per ordre decreixent, d’acord amb els diferents criteris de valoració 
establert als plecs:  
 

QUADRE DE PUNTUACIONS 
     100%   
Ofertes 
presentades: 

 Oferta 
econòmica  Fórmules 

automàtiques   

   BI IVA TOTAL   TOTAL 
FUNDRAISING 
INICIATIVAS, S.L. 59.999,00€ 12.599,79€ 72.598,79€ 86 86 

 
En data 12 de desembre de 2022, l’òrgan de contractació de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron 
– Institut de Recerca (VHIR) va requerir al licitador FUNDRAISING INICIATIVAS, SL amb nº d’identificació 
fiscal B83635003 la documentació necessària per tal d’elevar l’adjudicació de la contractació d’un servei 
per a la realització de campanyes de captació de fons per l’any 2023 (face - to - face), i destinat a la Unitat 
de Mecenatge de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR), que així 
mateix, l’empresa proposada ha acompanyat dins de termini la totalitat de documentació requerida a tal 
efecte en data 14 de desembre de 2022. 
 
I en ús de les facultats que tinc atorgades com a òrgan de contractació per la Fundació Hospital 
Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR), de Barcelona, 
 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Elevar l’adjudicació del contracte pel servei per a la realització de campanyes de captació de 
fons per l’any 2023 (face - to - face), i destinat a la Unitat de Mecenatge de la Fundació Hospital Universitari 
Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR), a la següent empresa: 
 

a) Adjudicatari:  
a. Nom o Raó Social: FUNDRAISING INICIATIVAS, SL 
b. NIF: B83635003 
c. Domicili social: C/ Juan esplandú, 11, Planta 1, 08007, Madrid. 
d. Telèfon i Fax: 935071515 

 
 

b) Import d’adjudicació: 59.999,00 € (IVA exclòs), la prestació d’aquest servei tindrà una durada 
inicial de dos (2) mesos, en base a la seva oferta econòmica de: 

- En els casos en que el soci es comprometi amb una quota mensual, s’abonarà el valor de 
multiplicar aquesta quota per 12. 
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- En els casos en que el soci es comprometi amb una quota trimestral, s’abonarà el valor de 
multiplicar aquesta quota per 4. 

- En els casos en que el soci es comprometi amb una quota semestral, s’abonarà el 
valor de multiplicar aquesta quota per 2. 

- En els casos en que el soci es comprometi amb una quota anual, s’abonarà el valor de 
multiplicar aquesta quota per 1. 

- Serveis administratius de registre d’alta: 2,00€/alta.  
- 7 dies naturals pel traspàs al VHIR de la base de dades amb els nous donants, des de la 

signatura del formulari d’adhesió. 
- Quan el VHIR informi a la empresa adjudicatària dels impagats que s’han produït en les 

altes generades per l’empresa adjudicatària, aquesta ofereix un termini de 15 dies per 
donar resposta al VHIR.  

- 24 hores per transmetre alguna queixa o reclamació a la Unitat de Mecenatge del VHIR. 

L’inici del contracte vindrà donat en l’acta d’inici del servei, signada tant pel VHIR com per 
l’empresa adjudicatària, i finalitzarà transcorreguts els dos (2) mesos des del dia que es determini 
en d’aquesta. 

 
Segon.- Notificar aquesta adjudicació tant al beneficiari de la mateixa, com a la resta empreses licitadores 
participants en el procediment de licitació. 
 
Tercer.- Publicar aquesta adjudicació al Perfil del Contractant (web) de la Fundació http://www.vhir.org, 
així com a l’apartat de contractació pública de la Generalitat de Catalunya 
https://contractaciopublica.gencat.cat. 
 
Quart.-  La formalització d’aquest contracte es durà a terme segons les especificacions contemplades a 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
 
 

                                                            Barcelona, a 14 de desembre de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ                                                                   
Sra. Montserrat Giménez Prous 
Gerent                              
Fundació Hospital Universitari                                                                                                                   
Vall d’Hebron – Institut de Recerca (VHIR) 
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