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ACCEPTACIÓ DE LA PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ I REQUERIMENT PER L’ADJUDICACIÓ DEL 

CONTRACTE RELATIU PELS SERVEIS DE MANTENIMENT DEL MAQUINARI MICROINFORMÀTIC, 

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

INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 

 

2022-057 MANT.MAQUI MICROINFORMÀTIC   

 

Vista l’acta de constitució de la Mesa de Contractació i d’obertura del sobre únic, relatiu a la documentació 

administrativa i criteris amb fórmules automàtiques en data 14 de desembre de 2022, a través de la qual 

es deixà constància del compliment dels requeriments establerts en el Plec de Clàusules Administratives 

Particulars i en la que es fa constar el resultat i la conseqüent proposta d’adjudicació. 

 

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 data 14 de desembre de 2022. 

QUADRE DE PUNTUACIONS 

     100%   

Oferta 

presentada: 
 

Oferta 

econòmica 
 

Fórmules 

automàtiques 
  

   BI IVA TOTAL   TOTAL 

INSTRUMENTACIÓN Y 

COMPONENTES S.A. 
15.000,00 € 3.150,00 € 18.150,00 € 79,00 79,00 

 

 

SEGON.- ACCEPTAR LA PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ realitzada per la Mesa de Contractació en acte 

de data 14 de desembre de 2022. 

 

TERCER.- REQUERIR a l’empara de l’article 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 

del Sector Públic, a INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENETES S.A (ESA50086412), 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. 

 

• 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. 
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QUART.- 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. 

CINQUÈ.- ORDENAR la PUBLICACIÓ del present acord al Perfil del Contractant del VHIR i a la 

Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

        Barcelona, a data de la signatura electrònica. 

 

        

 

 

 

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 

Sra. Montserrat Giménez Prous                                                                                                                                                           

Gerente 

Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron- Institut de Recerca (VHIR) 

 

 

• 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. 
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