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ACORD D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE RELATIU A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 
MUNTATGE, DESMUNTATGE, TRANSPORT I MANTENIMENT RELATIU A L’EXPOSICIÓ ITINERANT 
“L’ALTRA MIRADA DE LA RECERCA" PER A LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL 
HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 
 
2022-048 DESM. I MUNTATGE EXPOSICIÓ    
 
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 09 de desembre de 2022, a 
continuació detallem les puntuacions per ordre decreixent, d’acord amb els diferents criteris de valoració 
establert als plecs:  
 

QUADRE DE PUNTUACIONS 
     75% 25% 

 
 

Oferta 
presentada:  Oferta 

econòmica  Fórmules 
automàtiques 

Judicis de 
valor  

   BI IVA TOTAL     TOTAL 
 
ITINERART EXPOSICIONS EN 
MOVIMENT SLU 
 

12.000,00 € 2.520,00 € 14.520,00 € 75 25 100 

 
En data 20 de desembre de 2022, l’òrgan de contractació de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron 
– Institut de Recerca (VHIR) va requerir al licitador ITINERART EXPOSICIONS EN MOVIMENT SLU amb 
nº d’identificació fiscal B64652977 la documentació necessària per tal d’elevar l’adjudicació de la 
contractació d'un proveïdor per al servei de muntatge, desmuntatge, transport i manteniment relatiu a 
l’exposició itinerant “L’altra Mirada de la Recerca" per a 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 30 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 contractació d'un proveïdor per al servei de muntatge, desmuntatge, 
transport i manteniment relatiu a l’exposició itinerant “L’altra Mirada de la Recerca" per a la Fundació 
Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR), a la següent empresa: 
 

a) Adjudicatari:  
a. Nom o Raó Social: ITINERART EXPOSICIONS EN MOVIMENT SLU 
b. NIF: B64652977 
c. Domicili social: Carrer Osona, 24, 08551, Tona, Barcelona. 
d. Telèfon i Fax: 638351130 

 
 

b) Import d’adjudicació: 12.000,00 € (IVA exclòs), que es dividiria en els preus màxims següents en 
base a la seva oferta econòmica i en funció del número de serveis efectivament realitzats i de 
cada fase: 
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• Fase 1: 700,00 euros (IVA exclòs) 
• Fase 2: 950,00 euros (IVA exclòs) 
• Fase 3: 1.180,00 euros (IVA exclòs) 
• Fase 4: 950,00 euros (IVA exclòs) 

 
c) El servei començarà a partir de la data que s’estableixi en la formalització del contracte tindrà una 

i té una duració inicial d’un (1) any, prorrogable per un (1) any més. 
 

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 30 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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