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RESOLUCIÓ D’EXCLUSIÓ DEL LICITADOR I DECLARACIÓ DESERT DEL PROCEDIMENT DE 
LICITACIÓ AMB NÚM. EXPEDIENT LICI 2022-063 REFERENT A LA CONTRACTACIÓ D’UN 
PROVEÏDOR PELS SERVEIS PER A LA CONTRACTACIÓ DE CAMPANYES DE CAPTACIÓ DE 
FONS PER AL 2023 (FACE – TO – FACE) DESTINAT A LA UNITAT DE MECENATGE DE LA 
FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON – INSTITUT DE RECERCA (VHIR) 

 

LICI 2022-063 CAMPANYES FUNDRAISING 

 

ANTECEDENTS 
 

I.- El Dr. Lluís Rovira Pato en la seva condició de Secretari de la Comissió Delegada de la 
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR), i com a òrgan de contractació 
de l’esmentada entitat, va convocar procediment obert mitjançant anuncis al Perfil de Contractant del 
VHIR i a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya a data 27 de desembre 
de 2022. 
 

II.- En data 30 de gener de 2023, la Mesa de Contractació es va constituir procedint a l’examen 
i qualificació de la documentació general de les empreses licitadores. 

 
III.- Una vegada revisada la documentació continguda al Sobre núm. 1, relatiu a la 

documentació general, no es va detectar l’existència de defectes esmenables en la documentació 
aportada pel licitador FUNDRAISING INICIATIVAS, S.L. Que, es va detectar l’existència de defectes 
esmenables en la documentació aportada pel licitador GRUPO EMPRESRIAL INMARK, S.A, al qual 
se li ha demanar la seva esmena. 

 
IV.- Que, l’empresa FUNDRAISING INICIATIVAS, S.L. es va declarar admesa com a licitadora 

a la següent empresa, atès que va aportat la documentació requerida al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars. 

 
V.- En data 06 de febrer de 2023, la Mesa de Contractació es va constituir procedint a 

l’examen i qualificació de la documentació del Sobre 2 (Oferta tècnica) de les empreses licitadores, 
declarades admeses en el procediment. Després d’haver sol·licitat al licitador que esmentés la 
documentació aportada al Sobre núm. 1, aquest van esmenar-la en temps i forma. Per tant, es van 
donar per admesos en el procediment l’empresa GRUPO EMPRESRIAL INMARK, S.A. 

 
VI.- Un cop revisada la documentació aportada, per totes les empreses admeses en el 

procediment de licitació, la següent empresa ha presentat en el Sobre núm. 2 documentació relativa 
als criteris automàtics del Sobre núm. 3: 
 

- FUNDRAISING INICIATIVAS, S.L. 

 
VII.- Que, de conformitat amb la CLÀUSULA 8.- FORMAT DE PRESENTACIÓ DE LES 

PROPOSICIONS I MITJANS DE COMUNICACIÓ ELECTRÒNICA: NORMES GENERALS: “La 
documentació que conté el sobre núm. 2 no pot incloure cap informació que permeti conèixer el 
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contingut del sobre núm. 3 relatiu a la proposició econòmica i documentació tècnica de criteris 
avaluables de forma automàtica. L’incompliment d’aquesta obligació implicarà l’exclusió de la 
licitació”. 

 
VIII.- La informació introduïda és relativa als criteris: “L’empresa adjudicatària traspassi al 

VHIR la base de dades amb els nous donants recurrents captats (un cop efectuada la trucada de 
verificació i realitzades les correccions pertinents) en un període inferior als 7 dies naturals des de la 
signatura del formulari d’adhesió)” i “L’empresa rebi alguna queixa o reclamació dels donants, 
aquesta informarà per correu electrònic a la Unitat de Mecenatge del VHIR en un termini inferior a 48 
hores.” 

 

IX.- L’Informe de Valoració Tècnica de data 14 de febrer de 2023 indica que l’empresa 
GRUPO EMPRESARIAL INMARK, S.A. ha obtingut 0 punts en la proposta relativa als criteris 
quantificables segons judicis de valor. 

 
X.- Que, de conformitat amb la CLÀUSULA 9.2. del Plec de Prescripcions Tècniques i l’Annex 

2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars: CRITERIS D’ADJUDICACIÓ: “Per tal de poder 
ser adjudicatari, serà necessari que com a mínim el licitador obtingui dotze (12) punts en la proposta 
relativa als criteris quantificables segons judicis de valor. En cas contrari serà exclòs.”, raó per la qual, 
la Mesa de Contractació proposa l’exclusió de l’empresa GRUPO EMPRESARIAL INMARK, S.A. 
 

ACORDA, 
 

PRIMER.- Declarar DESERT el procediment obert d’adjudicació del contracte relatiu a la 
“contractació d’un proveïdor pels serveis per a la contractació de campanyes de captació de fons per 
al 2023 (Face – to – Face) destinat a la Unitat de Mecenatge de la Fundació Hospital Universitari Vall 
Hebron – Institut de Recerca (VHIR)” per un pressupost d’un màxim de 268.001,00 € (IVA exclòs) fins 
el 31 de desembre de 2023, aprovada per l’òrgan de contractació en data 23 de desembre de 2022, 
i deixant sense efectes tant l’expedient de contractació com el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars. 
 
 

SEGON.- Publicar el present ACORD al perfil del contractant de la pàgina web de la Fundació 
Hospital Universitari Vall Hebron Institut de Recerca (VHIR) www.vhir.org , així com en el perfil de 
contractant, que consta a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya 
http:\\contractaciopublica.gencat.cat.  

 

Barcelona, a data de la signatura electrònica 

 

  
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ  
Dr. Lluís Rovira Pato 
Secretari de la Comissió Delegada 
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR).   

http://www.vhir.org/
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