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ACORD D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE RELATIU AL SERVEI D’ANGLÈS EN DIFERENTS 
MODALITATS I PER A DIFERENTS NIVELLS, DURANT L’EXERCICI 2023 I 2025, DESTINAT A TOTS 
ELS I LES TREBALLADORS/ES INTERESSATS/DES DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI 
VALL HEBRON – INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 
 
2022-062 FORMACIÓ ANGLÈS 
 
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 24 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 
GOFLUENT 
S.L.U. 

Modalitat virtual 60,00 € 12,60€ 72,60 € 
49,66 49 98,66 Modalitat  

e-learning 3,00 € 0,63€ 3,63€ 

ENGLISH 
WORLDWID
E SL 

Modalitat virtual 55,00 € 11,55€ 66,55€ 
38,40 20,75 59,15 Modalitat 

 e-learning 4,00 € 0,84€ 4,84€ 

 
 
En data 01 de març de 2023, l’òrgan de contractació de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – 
Institut de Recerca (VHIR) va requerir al licitador GOFLUENT S.L.U. amb nº d’identificació fiscal 
B85838019 la documentació necessària per tal d’elevar l’adjudicació del contracte relatiu als serveis de 
formació d’anglès en diferents modalitats i per a diferents nivells, durant l’exercici 2023 i 2024, destinat a 
tots els i les treballadors/es 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 06 de març 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 dels serveis de formació d’anglès en diferents 
modalitats i per a diferents nivells, durant l’exercici 2023 i 2024, destinat a tots els i les treballadors/es de 
la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron- Institut de Recerca (VHIR), a la següent empresa: 
 
 

a) Adjudicatari:  
a. Nom o Raó Social: GOFLUENT, S.L.U. 
b. NIF: B85838019 
c. Domicili social: C/ Agustín de Foxá, 27, 5ª y 6ª planta – 28036 Madrid 
d. Telèfon i Fax: 910085900 
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b) Import d’adjudicació: es fixa en 70.000 € (IVA exclòs) per als dos primers anys en base a l’oferta 
econòmica de: 
 
- 60,00 €/mes (IVA exclòs) per la modalitat virtual. 
- 3,00 €/mes (IVA exclòs) per la modalitat e-learning. 
 
Altres condicions ofertes: 

- Igualtat 
- Qualitat laboral 
- Formació continua 
- Recuperació de les classes de modalitat telefònica cancel·lades 6 hores abans de la classe, 

sense cap cost addicional. 
- Recuperació de les classes en els 60 dies següents a la cancel·lació, sense cap cost 

addicional. 
 
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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