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ACORD D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE RELATIU AL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I 
POSADA EN FUNCIONAMENT D’UNA ULTRACENTRÍFUGA I ROTORS ASSOCIATS PER SERVEIS 
GENERALS I INFRAESTRUCTURES DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON 
– INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 
 
2022-053 SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT 
ULTRACENTRÍFUGA   
 
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 23 de gener de 2023, a 
continuació detallem les puntuacions per ordre decreixent, d’acord amb els diferents criteris de valoració 
establert als plecs:  
 

QUADRE DE PUNTUACIONS 
     51% 49% 

 
 

Ofertes 
presentades:  Oferta 

econòmica  Fórmules 
automàtiques 

Judicis de 
valor  

   BI IVA TOTAL     TOTAL 
CONTROLTECNICA 
BIO,S.L. 107.000,00 € 22.470,00 € 129.470,00 € 45,00 40,00 85,00 

FISHER SCIENTIFIC, 
S.L. - - - - 25 EXCLUSIÓ 

IZASA SCIENTIFIC, 
S.L.U. - - - - 30 EXCLUSIÓ 

 
En data 24 de gener de 2023, l’òrgan de contractació de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – 
Institut de Recerca (VHIR) va requerir al licitador CONTROLTECNICA BIO, S.L. amb nº d’identificació 
fiscal B83510537 la documentació necessària per tal d’elevar l’adjudicació del contracte relatiu al 
subministrament, instal·lació i posada en funcionament d’una ultracentrífuga i rotors associats per Serveis 
Generals i Infraestructures 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 30 de gener de 2023. 
 
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 per la prestació del servei subministrament, instal·lació i posada 
en funcionament d’una ultracentrífuga i rotors associats per Serveis Generals i Infraestructures de la 
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR), a la següent empresa: 
 

a) Adjudicatari:  
a. Nom o Raó Social: CONTROLTECNICA BIO, S.L. 
b. NIF: B83510537 
c. Domicili social: C/ Artesanos, 7, 28660 Boadilla del Monte, Madrid   
d. Telèfon i Fax: 917280810 
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b) Import d’adjudicació: 107.000,00 € (IVA exclòs), en base a la seva oferta econòmica de: 
 

 54.750,00 € (IVA exclòs) per la Ultracentrífuga 
 17.750,00 € (IVA exclòs) pel Rotor angle fix (6x100ml) 
 19.750,00 € (IVA exclòs) pel Rotor oscil·lant (6x13ml) 
 14.750,00 € (IVA exclòs) pel Rotor oscil·lant (6x40ml) 

 
Altres condicions ofertes: 
 

- No hi ha ampliació de la garantia de l’equip objecte de subministrament, al no identificar de 
manera clara en la seva oferta, per tant, es té en compte que l’oferta de l’empresa es 
gestiona sobre la base dels dos (2) anys exigibles al plec. 

- Disposa de servei tècnic a Catalunya i assistència tècnica en 48h màxim. 
- Disposició de peces de recanvi durant 10 anys des de l’adquisició de l’equip. 

 
 
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 data de la signatura electrònica 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ                                                                   
Sra. Montserrat Giménez Prous 
Gerent                              
Fundació Hospital Universitari                                                                                                                   
Vall d’Hebron – Institut de Recerca (VHIR) 
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