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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I DE QUALIFICACIÓ DE LA 

DOCUMENTACIÓ GENERAL CONTINGUDA AL SOBRE ÚNIC REFERENT A LA 

CONTRACTACIÓ DE SERVEI DE MANTENIMENT HARDWARE DE SERVIDORS, GESTIONAT 

PER LA UNITAT IT, DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON - INSTITUT 

DE RECERCA (VHIR). 

 

2022-056 MANT. HARD. SERVIDORS 

 

A dia 11 de gener de 2022 a les 09:00h, en sessió privada, i tenint en compte el punt únic de l’Ordre 

del dia referent a la rectificació de l’error material de la valoració feta en data 14 de desembre de 

2022, es constitueix la Mesa de Contractació amb els següents assistents: 

 

 Presidenta: Sra. Mireia Casamajor Castañeira, Cap de la Unitat de Licitacions i Compres del 

VHIR. 

 Vocal 1: Sra. María de Valles Silvosa, Directora de la Unitat Jurídic del VHIR. 

 Vocal 2: Sra. Montserrat Abad de la Vega, Cap de la Unitat de Comptabilitat i Ingressos del 

VHIR. 

 Vocal 3: Sra. Sira Rodrigo Bosch, Cap de la Unitat de Projectes de Recerca Competitiva del 

VHIR. 

 Vocal 4: Sra. Niobe Portero Martínez, del Àrea de Qualitat i Transformació Digital. 

 Secretaria: Sra. Ivana A. Pribac Pernalete, Técnica de la Unitat de Licitacions i Compres del 

VHIR. 

 

Desenvolupament de la sessió: 

 

Primer.- L’objecte és la contractació d’un servei de manteniment del MAQUINARI HARDWARE DE 

SERVIDORS i elements associats, gestionat per la Unitat IT, de la Fundació Hospital Universitari Vall 

Hebron - Institut de Recerca (VHIR), procediment de contractació que va ser publicat al Perfil del 

Contractant de data 25 de novembre de 2022. 

 

Segon.- La Presidenta de la Mesa de Contractació va ordenar en data 14 de desembre de 2022, 

l’obertura del sobre únic “Documentació Administrativa i Criteris amb Fórmules Automàtiques” i el 

Secretari verificà i certificà el contingut de la documentació presentada pels licitadors. 

 

Tercer.- Es va procedir a la qualificació dels documents aportats per les empreses licitadores, en el 

termini establert i en la forma pertinent, d’acord amb el previst en el Plec de Clàusules Administratives 

Particulars que regeix el present procediment de contractació, i un cop revisades les proposicions 

formulades per les empreses licitadores relatives als Criteris amb Fórmules Automàtiques, la 
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puntuació es va establir el següent quadre de puntuacions, i la conseqüent classificació dels 

licitadors: 

QUADRE DE PUNTUACIONS 

     100%   

Ofertes 

presentades: 
 

Oferta 

econòmica 
 

Fórmules 

automàtiques 
  

   BI IVA TOTAL   TOTAL 

HARDWARE PARTS, 

S.A 
9.500,00 € 1.995,00 € 11.495,00 € 94,63 94,63 

ECONOCOM 

SERVICIOS, S.A. 
9.420,00 € 1.978,20 € 11.398,20 € 93 93 

ID Grup, S.A. 11.276,55 € 2.368,08 € 13.644,63 € 81,34 81,34 

 

Quart.- Que, un cop revisades les ofertes econòmiques es va detectar que les ofertes de les 

empreses licitadores ECONOCOM SERVICIOS, S.A. (A28816379) i HARDWARE PARTS, S.A, SLU 

(A80737646), presentaven import inferior a 11.250,00 € (import inferior a 25 unitats percentuals), i 

per tant eren considerades presumptament anormals o desproporcionades, raó per la qual es va 

requerir a ambdues empreses la documentació justificativa en relació als components de la seva 

oferta econòmica presumptament anormal o desproporcionada, la qual va ser presentada en temps 

i forma.  

 

Cinquè.- En data 25 de desembre de 2022 es va emetre Informe de Valoració de les ofertes 

presumptament anormals o desproporcionades, per part del Director Unitat de Qualitat i 

Transformació Digital del VHIR i del Cap de la Unitat d’Informàtica del VHIR, on quedaven justificades 

les ofertes econòmiques de les empreses licitadores ECONOCOM SERVICIOS, S.A. (A28816379) i 

HARDWARE PARTS, S.A, SLU (A80737646). 

 

Sisè.- En data 27 de desembre de 2022 es va constituir la Mesa de Contractació per proposar com 

adjudicatària a l’empresa HARDWARE PARTS, S.A. (A80737646), donat que resultava ser la millor 

valorada.  

 

Setè.- Tot seguit, es va continuar el procediment requerint a l’empresa la documentació que estableix 

les Clàusules 6 i 12 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, la qual va ser presentada en 

temps i forma. Fins el moment procediment actual, que va dictar l’òrgan de contractació l’Acord 

d’Adjudicació definitiva a favor de l’empresa HARDWARE PARTS, S.A. (A80737646), en data 04 de 

gener de 2023. 

 

Vuitè.- Que, arran de l’Acord d’Adjudicació definitiu, es troba un error material relatiu a la puntuació 

atorgada en l’Acta d’obertura de Sobre Únic, concretament es troben els següents errors de càlculs 

en els criteris automàtics: 

 

1) Oferiment de bossa d’hores sense cost afegit per a intervencions, consultes i peticions 

relacionades amb els equips indicats. 
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A l’empresa HARDWARE PARTS, S.A., per aquets criteri, es li va atorgar de manera errònia 

6 punts, quan en la seva oferta determinava 50 hores sense cost pel referit criteri, i per tant, 

la puntuació correcta era de 5 punts i no de 6 punts.  

A l’empresa ECONOCOM SERVICIOS, S.A., per aquets criteri, es li va atorgar de manera 

errònia 5 punts, quan en la seva oferta determinava 40 hores sense cost pel referit criteri, i 

per tant, la puntuació correcta era de 4 punts i no de 5 punts. 

 

2) Temps d’ANS proposats: 

2.1) Temps de resposta a peticions inferior a 48 hores. A l’empresa HARDWARE PARTS, 

S.A., per aquets criteri, es li va atorgar de manera errònia 4 punts, quan en la seva oferta 

determinava 1 hora pel referit criteri, i per tant, la puntuació correcta era de 3 punts i no de 4 

punts. 

 

2.2) Temps de resposta a incidències inferior a 4 hores. A l’empresa HARDWARE PARTS, 

S.A., per aquets criteri, es li va atorgar de manera errònia 4 punts, quan en la seva oferta 

determinava 1 hora pel referit criteri, i per tant, la puntuació correcta era de 3 punts i no de 4 

punts. 

 

Novè.- Per tant, els desglossament de puntuacions queda de la següent manera: 

 

 HARDWARE PARTS, 

S.A 

ECONOCOM 

SERVICIOS, S.A. 
ID Grup, S.A. 

 Ofert Puntuació Ofert Puntuació Ofert Puntuació 

Oferta econòmica. 9.500,00 € 69,63 9.420,00€ 70 11.276,55 € 61,34 

Garanties dels 

fabricants. 
No 0 No 0 No 0 

Accés en temps 

real als informes 

d’incidències 

oberts i possibilitat 

de consulta de 

l’històric. 

Si 3 Si 3 Si 3 

Oferiment sobre 

accions 

planificades fora de 

l’horari de servei. 

10h 4 40h 4 Si 4 

4 Certificacions de 

qualitat 
Si 4 Si 4 Si 4 

Oferiment de bossa 

d’hores sense cost 

afegit per a 

intervencions, 

consultes i 

peticions 

50h 5 40h 4 10h 1 
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relacionades amb 

els equips indicats. 

Temps de resposta 

a peticions inferior 

a 48 hores. 

1 h 3 Inferior 1h 4 50 min 4 

Temps de resposta 

a incidències 

inferior a 4 hores. 

1 h 3 1h 3 50 min 4 

TOTAL 91,93 92 81,34 

 

Així doncs, la suma del quadre de puntuacions, i la conseqüent classificació dels licitadors es veu 

modificada de la següent manera 

 

QUADRE DE PUNTUACIONS 

     100%   
Ofertes 

presentades: 
 

Oferta 

econòmica 
 

Fórmules 

automàtiques 
  

   BI IVA TOTAL   TOTAL 

ECONOCOM 

SERVICIOS, S.A. 
9.420,00 € 1.978,20 € 11.398,20 € 92 92 

HARDWARE PARTS, 

S.A 
9.500,00 € 1.995,00 € 11.495,00 € 91,63 91,63 

ID Grup, S.A. 11.276,55 € 2.368,08 € 13.644,63 € 81,34 81,34 

 

En conseqüència, la Mesa de Contractació adopta els següents: 

 

ACORDS 

 

PRIMER.- Tenint en compte el moment procedimental actual de la licitació de referència, proposar a 

l’Òrgan de Contractació, RETROTREURE les actuacions del expedient de contractació relatiu a la 

contractació d’un servei de manteniment del MAQUINARI HARDWARE DE SERVIDORS i elements 

associats, gestionat per la Unitat IT, de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de 

Recerca (VHIR), a la fase de proposta d’adjudicació provisional. 

 

SEGON.- Deixar sense efectes la puntuació atorgada en l’Acta de l’obertura del Sobre Únic donat 

l’error material exposat anteriorment, i RECTIFICAR la puntuació obtinguda per l’empresa 

HARDWARE PARTS, S.A i l’empresa ECONOCOM SERVICIOS, S.A., i donar com a vàlides les 

noves puntuacions exposades en l’apartat novè de la present acta de rectificació d’error material. 

 

TERCER.- PROPOSAR ADJUDICARIA a l’empresa 

 
Licitador: ECONOCOM SERVICIOS, S.A. 
 
CIF: A28816379 
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Import: 18.840,00 € (IVA exclòs) per dos (2) anualitats, és a dir, 9.420,00 € (IVA exclòs) cada anualitat 
segons la seva oferta econòmica. 
 
Amb els següents criteris d’avaluació automàtica: 
 

 Accés en temps real als informes d’incidències i/o peticions oberts i possibilitat de consulta 

de l’històric. 

 

 40 hores d’oferiment sobre accions planificades fora de l’horari de servei. 

 

 40 hores d’oferiment de bossa d’hores sense cost afegit  per a intervencions, consultes i 

peticions relacionades amb els equips indicats. 

 

 Temps de resposta a peticions: inferior a 1 hora. 

 

 Temps de resposta a incidències: 1 hora.  

 

 

QUART.- NOTIFICAR els presents acords a l’empresa ECONOCOM SERVICIOS, S.A., així com a 

la resta d’empreses licitadores del present procediment. 

 

CINQUÈ.- PUBLICAR de la present acta al Perfil del Contractant del VHIR i a la Plataforma de 
Contractació de la Generalitat de Catalunya. 

 

I sense més qüestions a tractar, s’aixeca la present sessió de la Mesa de Contractació. 

 
 

Barcelona, 11 de gener de 2023 
 

 

            

 

 

 

 

Sra. Mireia Casamajor Castañeira      Sra. Maria de Valles    Sra. Montserrat Abad de la Vega 

Presidenta                  Vocal 1                            Vocal 2 

 

 

 

 

 

 

 

Sra. Sira Rodrigo Bosch                   Sra. Niobe Portero Martínez         Sra. Ivana A. Pribac 

Vocal 3                                                 Vocal 4           Secretaria 
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