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Fundació Hospital Universitari Vall d’ Hebron - Institut de Recerca  
VHIR-ULC-FOR-009 

L’INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE LES OFERTES AVALUABLES MITJANÇANT 
CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR DEL CONTRACTE RELATIU AL SERVEI DE 
VALIDACIÓ DE FUNCIONAMENT, SUBMINISTRAMENT I SUBSTITUCIÓ DE FILTRES DE LES 
VITRINES D’ASPIRACIÓ DE GASOS, CABINES DE FLUX LAMINAR, CABINES DE SEGURETAT 
BIOLÒGICA I VITRINA D'ASPIRACIÓ PER RADIOISÒTOPS PER SERVEIS GENERALS I 
INFRAESTRUCTURES DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON- INSTITUT DE 
RECERCA (VHIR). 
  
2022-045 VALIDACIÓ DE FUNCIONAMENT DE CABINES I VITRINES  
 
LOT 2: Validació anual de funcionament de la vitrina de gasos per radioisòtops del VHIR. 
Subministrament i substitució de filtres en cas que es requereixi. 
 
En data 01 de febrer de 2023 s’ha procedit a valorar, segons els criteris establerts a les bases del 
concurs, les ofertes presentades per les empreses participants en el present procés de licitació relatiu 
al “Servei de validació de funcionament, subministrament i substitució de filtres de les vitrines 
d'aspiració de gasos, cabines de flux laminar, cabines de seguretat biològica i vitrina 
d'aspiració per radioisòtops per Serveis Generals i Infraestructures de la Fundació Hospital 
Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca (VHIR).” 

  
La licitació objecte d’aquesta acta, va ser publicada al perfil del contractant de la nostre web en data 
12 de desembre de 2022, i la data màxima per a la presentació d’ofertes segons els terminis mínims 
que contempla la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, va finalitzar el 
passat 13 de gener de 2023 a les 13:00h.  

  
Tal i com es va fer constar en l’Acta de Constitució de la Mesa de Contractació i d’Obertura del Sobre 
Núm.1 de data 17 de gener de 2023, la documentació presentada no contenia defectes esmenables, 
per tant, van ser admeses. 

  
El 24 de gener de 2023, va procedir-se a la realització de l’obertura del sobre amb les ofertes 
avaluables mitjançant criteris subjectes a judici de valor, tal i com es va fer constar en l’Acta de 
Constitució de la Mesa de Contractació i d’Obertura del Sobre Núm.2    

  
Tot seguit, es detalla la puntuació i motivació de les ofertes, que s’ha anat reproduint tenint en compte 
les especificacions contemplades al Plec de Clàusules Administratives Particulars, d’acord amb el 
quadre de puntuacions següent:  
 
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor....................................................(MÀXIM 49 punts) 

 
Es valorarà la proposició tècnica en relació als criteris sotmesos a judici de valor d’acord amb els valors 
numèrics establerts per a cada criteri i subcriteri en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el 
Plec de Prescripcions Tècniques, i posteriorment s’ordenaran les diferents propostes valorades per 
ordre decreixent, i s’aplicarà la fórmula següent, per obtenir la puntuació: 
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𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝑃𝑃 𝑥𝑥 
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜

        𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚     
 

 
𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜= Puntuació d l’oferta a Puntuar 
P= Puntuació del criteri 
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜= Valoració Tècnica de l’Oferta que es Puntua 
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚= Valoració Tècnica de l’oferta Millor Valorada 
 
Els criteris que a continuació s’indiquen s’avaluaran mitjançant judicis de valor. La valoració es farà per 
comparació de les ofertes presentades. Es donarà més puntuació a la oferta que s’ajusti millor als 
requisits tècnics exposats en el Plec de Prescripcions Tècniques. La resta d’ofertes es puntuaran 
proporcionalment per comparació. No es valorarà informació no rellevant. Els criteris d’adjudicació per 
a valorar el contingut del sobre núm. 2 són els següents: 
 
Característiques qualitatives i tècniques del servei.............................Màxim 49 punts 
 
1. Memòria tècnica i organització: ................................................................. 40 punts 
 
• Memòria d’especificacions tècniques de l’equip a subministrar, garantint el compliment dels requisits 

tècnics del present plec (Clàusula 5, 6 i 7) (fins a 40 punts). 
 

Proposta molt satisfactòria. Procediment exhaustiu, coherent i idoni 
respecte els requeriments a desenvolupar que permet garantir els 
objectius del servei en aquest apartat i que contempla aportacions que 
milloren la seva efectivitat. Indica manual en l’idioma sol·licitat. 

40 punts 

Proposta Satisfactòria. Proposta completa i coherent amb els 
requeriments del servei amb alguna mancança que no compromet la 
viabilitat ni els objectius globals  del servei en aquest apartat. 

25 punts 

Proposta Suficient. Proposta coherent  amb els requeriments del servei 
amb mancances que poden deixar algun dels aspectes del servei en 
aquest apartat sense la cobertura exigida. 

10 punts 

Proposta Insuficient. Proposta incompleta i/o amb carències molt 
significatives sense aportacions efectives. 

0 punts 

 
 
 
• Documentació a presentar (informe) i explicació del servei d’assessorament (Clàusula 8 i 9) (fins a 9 

punts). 
 

Proposta molt satisfactòria. Procediment exhaustiu, coherent i idoni 
respecte els requeriments a desenvolupar que permet garantir els 

9 punts 
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objectius del servei en aquest apartat i que contempla  aportacions que 
milloren la seva efectivitat. 
Proposta Satisfactòria. Proposta completa i coherent amb els 
requeriments del servei amb alguna mancança que no compromet la 
viabilitat ni els objectius globals  del servei en aquest apartat. 

7 punts 

Proposta Suficient. Proposta coherent  amb els requeriments del servei 
amb mancances que poden deixar algun dels aspectes del servei en 
aquest apartat sense la cobertura exigida. 

5 punts 

Proposta Insuficient. Proposta incompleta i/o amb carències molt 
significatives sense aportacions efectives. 

0 punts 

 
 
De conformitat amb la Directriu 1/2020 d’Aplicació de Fórmules de Valoració i Puntuació de les 
Proposicions Econòmica i Tècnica, s’estableix un llindar per cada criteri que es proposi valorar i 
posteriorment puntuar, que en cap cas podrà ser inferior al 50% de la valoració de cada criteri.  
 
Existeixen dues opcions possibles respecte la funció d’aquest llindar segons si cap de les ofertes el 
supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2). 
 

• Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com 
a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació. 
 

• Opció 2- Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i cap 
queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.  

 
Per tant, les puntuacions mínimes de cada subcriteri per tal d’aplicar la fórmula seran: 
 

- Memòria tècnica i organització: 20 punts.  
- Documentació a presentar (informe) i explicació del servei d’assessorament: 4,5 punts 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA IMPORTANT: Per tal de poder ser adjudicatari, serà necessari que com a 
mínim el licitador obtingui trenta-cinc (35) punts en la proposta relativa als 

criteris quantificables segons judicis de valor. En cas contrari serà exclòs. 
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OFERTA TÈCNICA 
 
1.Característiques qualitatives i tècniques del servei..................................Màxim 49 punts 
 
1.1. Memòria tècnica i organització: ........................................................................ 40 punts 
 
• Memòria d’especificacions tècniques de l’equip a subministrar, garantint el compliment dels requisits 

tècnics, (fins a 40 punts). 
 

 QUALITY 
PHARMACEUTICAL 
CONSULTING S.L. 

Memòria d’especificacions tècniques de l’equip a 
subministrar, garantint el compliment dels requisits tècnics. 

                                                Fins a 40 punts                                                                          
40 

PUNTUACIÓ TOTAL 40 
 
Justificació de les valoracions:   
 

L’empresa QUALITY PHARMACEUTICAL CONSULTING S.L. obté la màxima puntuació en aquest 
apartat ja que presenta una proposta molt satisfactòria amb el servei i dóna resposta a tots els 
requeriments demanats a la clàusula 5,6 i 7. 
 
 
1.2.Documentació a presentar (informe) i explicació del servei d’assessorament (Clàusula 8 i 
9) (fins a 9 punts). 
 

 QUALITY 
PHARMACEUTICAL 
CONSULTING S.L. 

Documentació a presentar (informe) i explicació del 
servei d’assessorament (Clàusula 8 i 9) 

Fins a 09 punts                                                                          
7 

PUNTUACIÓ TOTAL 7 

 
Justificació de les valoracions:   

 
L’empresa QUALITY PHARMACEUTICAL CONSULTING S.L. no obté la màxima puntuació en 
aquest apartat ja que, tot i que presenta una proposta satisfactòria amb el servei, l’etiqueta de 
validació proposada és poc complerta i no fan menció a cap aspecte de la clàusula 9 del PPT. 
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Sent, l’empresa QUALITY PHARMACEUTICAL CONSULTING S.L l’única empresa que s’ha valorat 
en el present informe, l’aplicació de la formula tècnica queda eximida d’aquest procediment i la 
puntuació obtinguda en la valoració de judici de valor dels criteris anteriorment mencionats, és 
suficient.  
 
A continuació, es detalla el quadre de puntuacions pel que fa referència a les ofertes tècniques, el qual 
s'acabarà de completar amb la part econòmica presentada per cada empresa, una vegada tingui lloc 
l'obertura pública del sobre núm. 3, que serà el pròxim 03 de febrer de 2023, a les 09:00h, mitjançant 
Microsoft Teams amb l'eina de Sobre Digital, tal com s'anuncia en les bases de la present licitació 
publicades en la web del VHIR. 
 
 

QUADRE DE PUNTUACIONS 
     51% 49% 

 
 

Ofertes 
presentades: 

 Oferta 
econòmica  Fórmules 

automàtiques 
Judicis de 

valor  

   BI IVA TOTAL     TOTAL 

AIRVALIDATION S.L.      EXCLOSA
(*) 

QUALITY 
PHARMACEUTICAL 
CONSULTING S.L. 

    47  

 
(*) La Mesa de Contractació acorda en la obertura del sobre B (oferta tècnica) de data 24 de gener de 
2023, notificar a l’empresa licitadora AIRVALIDATION, S.L., la proposta d’exclusió d’aquesta per 
incloure documentació relativa als criteris automàtics del Sobre núm. 3 del Lot 1 i del Lot 2, dins de la 
seva oferta econòmica del Sobre núm. 2, de conformitat amb la Clàusula 8 del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, concretament sobre el criteri: “Que l’empresa adjudicatària tingui més de 
deu anys d’experiència demostrable en manteniment i validació d’equips de protecció col·lectiva. 
Acreditar aquesta experiència amb referències”. 
 

 
 
        

                           Barcelona, 01 de febrer de 2023. 
  
  

 
 
 
 

RESPONSABLE   
Sr. Isaac Rodriguez  
Cap de la Unitat Serveis Generals i Infraestructures 
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR)  
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