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RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE L’ERROR MATERIAL DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL 
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 
 
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.  
 
Consegüentment, 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 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 

 
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, el qual va ser tractat en l’Ordre del dia per la Mesa de Contractació, en 
data 11 de gener de 2023. 
 
En l’acta es determina l’existència dels 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. 
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 aquest 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. 
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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. 
 
 
 

Per tant, la Mesa de Contractació fixa que el 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 
relacionades amb 
els equips indicats. 

50h 5 40h 4 10h 1 

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 
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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, 
 
ACORDA 
 
Primer.- ACCEPTAR LA PUNTUACIÓ I CLASSIFICACIÓ, realitzada per la Mesa de Contractació en acte 
de rectificació d’error material de data 11 de gener de 2023. 
 

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 

 
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 anterior. 
 
Tercer.- Tenint en compte el moment procedimental actual de la licitació de referència, 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. 
 
Tercer.- ACCEPTAR LA PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ realitzada per la Mesa de Contractació en acte de 
data 11 de gener de 2023. 
 
Quart.- REQUERIR a l’empara de l’article 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, a ECONOCOM SERVICIOS, S.A. (A28816379), per ser l’empresa que ha formulat la 
proposta amb millor relació qualitat-preu d’acord amb els criteris d’adjudicació previstos en el Plec de 
Clàusules Administratives Particulars, per tal què, en el termini de 7 (set) dies hàbils, a comptar des del 
dia següent a aquell en que rebi la notificació del present requeriment, presenti en format paper la 
documentació requerida en les clàusules 6 i 12 del Plec de Clàusules Administratives Particulars: 
 

• Documentació justificativa de que la societat esta vàlidament constituïda i que, de conformitat amb 
el seu objecte social, pot presentar-se a la licitació. Així mateix, escriptures de representació de qui 
signa l’oferta. També s’admet la presentació del certificat d’inscripció en el ROLECE o RELI expedit 
per l’Organisme corresponent. 
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Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa requerida als efectes de que en el termini de 7 (set) 
dies hàbils presenti tota la documentació advertint-lo que de no complimentar-se el requeriment en el 
termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta i es procedirà a sol·licitar la mateixa 
documentació al licitador següent d’acord amb l’ordre en que hagin quedat classificades les ofertes. 
 
Sisè.- Notificar aquesta adjudicació tant al beneficiari de la mateixa, com a la resta empreses licitadores 
participants en el procediment de licitació. 
 
Setè.- 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  
 
 

 
 

Barcelona, a 16 de gener de 2023. 
 
 
 
 
 

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

• Certificat d’estar al corrent amb la Seguretat Social. També s’admet la presentació del certificat 
d’inscripció en el ROLECE o RELI expedit per l’Organisme corresponent. 

 
• Certificat d’estar al corrent amb Hisenda. També s’admet la presentació del certificat d’inscripció en 

el ROLECE o RELI expedit per l’Organisme corresponent. 
 

• Certificat positiu emès per la Generalitat de Catalunya acreditatiu de la inexistència de deutes 
tributaris amb l’esmentada Administració. També s’admet la presentació del certificat d’inscripció en 
el ROLECE o RELI expedit per l’Organisme corresponent. 

 
• Tenir contractada una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per import suficient per cobrir 

les responsabilitats de qualsevol tipus que es puguin derivar de l’execució del contracte. 

http://www.vhir.org/
https://contractaciopublica.gencat.cat/

	ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
	Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR).

		2023-01-16T17:27:07+0100
	37745593V MONTSERRAT GIMENEZ (R: G60594009)




