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SOBRE ÚNIC 

(DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA I CRITERIS AMB FÓRMULES AUTOMÀTIQUES) 

 

ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I DE QUALIFICACIÓ DE LA 

DOCUMENTACIÓ GENERAL CONTINGUDA AL SOBRE ÚNIC REFERENT A LA CONTRACTACIÓ 

DEL SUBMINISTRAMENT DE DOS TRANSFORMADORS DE MITJA TENSIÓ DE 2.500 KVA AL NOU 

EDIFICI DE RECERCA A CÀRREC DE SERVEIS GENERALS I INFRAESTRUCTURES DE LA 

FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON – INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 

 

2023-002 SUBMINISTRAMENT TRANSFORMADORS MITJA TENSIÓ 

 

A dia 28 de febrer de 2023 a les 09:00 hores i en sessió privada, es constitueix la Mesa de Contractació 

amb els següents assistents: 

• Presidenta: Sra. Mireia Casamajor Castañeira, Cap de la Unitat de Licitacions i Compres del 

VHIR. 

• Vocal 1: Sra. María de Valles Silvosa, Directora de la Unitat Jurídic del VHIR. 

• Vocal 2: Sra. Montserrat Abad de la Vega, Cap de la Unitat de Comptabilitat i Ingressos del VHIR. 

• Vocal 3: Sra. Sira Rodrigo Bosch, Cap de la Unitat de Projectes de Recerca Competitiva del VHIR. 

• Vocal 4: Sra. Helena Ramal Mollfulleda, Unitat de Serveis Generals i Infraestructures del VHIR. 

• Secretaria: Sra. Ivana A. Pribac, Técnica de la Unitat de Licitacions i Compres del VHIR. 

 

Desenvolupament de la sessió: 

 

Primer.- L’objecte de la present licitació subministrament de dos transformadors de mitja tensió de 2.500 

KVA al nou edifici de Recerca a càrrec de Serveis Generals i Infraestructures de la Fundació Hospital 

Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR), procediment de contractació que va ser publicat al 

Perfil del Contractant en data 08 de febrer de 2023. 

 

Segon.- La Presidenta de la Mesa de Contractació ordena l’obertura del Sobre Únic “Documentació 

Administrativa i Criteris amb Fórmules Automàtiques” i el Secretari verifica i certifica el contingut de la 

documentació presentada pel licitador. 

 

Tercer.- Que, una de les empreses licitadores que ha presentat oferta en el present procediment de 

licitació és AGEFRED, SL, la qual forma part de la UTE NOU EDIFICI VHIR. Un cop assabentada la mesa, 

procedeix a analitzar si de conformitat amb la Clàusula 31 del Plec de Clàusules Administratives 

Particulars (PCAP), existeix conflicte d’interessos per part de l’empresa licitadora mencionada.  

 

La conclusió a la qual arriba la present mesa és que no existeix conflicte d’interessos donat que, l’empresa 

licitadora no té informació que representi cap avantatja de coneixement per poder presentar oferta a la 

licitació de referència. Per tant, no vulnera cap principi de Contractació Pública, donat que no es procedeix 

a valorar criteris de judici de valor, o que siguin subjectius, sinó que aquests són criteris automàtics que 

es basa en l’oferta econòmica i una reducció de terminis. Així doncs, analitzada l’esmentada Clàusula 31 
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del PCAP, la Mesa de Contractació no considera l’existència de vulneració de competència ni 

concurrència dels altres licitadors, i consegüentment, no existeix conflicte d’interessos.  

 

Quart.- Tot seguit, es procedeix 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. 

 

Cinquè.- Acte seguit, es procedeix a la revisió de les proposicions formulades per les empreses relatives 

als Criteris amb Fórmules Automàtiques: 

 

Criteris avaluables amb fórmules automàtiques 

 

DISHELEC 65, SLU 

 

A) OFERTA ECONÒMICA  

 

PRODUCTE 
PREU UNITARI 

MÀXIM (IVA 

EXCLÒS) 

PREU UNITARI 
OFERT  (IVA 

EXCLÒS) 

PREU UNITARI 
OFERT  (IVA 

INCLÒS) 

Transformador de 2.500 kVA. 71.000,00 € 55.000,00 € 66.550,00 € 

 

 

B) OFERTA D'AVALUACIÓ AUTOMÀTICA 

 

Marcar amb una “x” la casella corresponent a Si o No, i marcar amb una “x” la casella corresponent 

al criteri ofert: 

 

DESCRIPCIÓ SI NO OBSERVACIONS 

Reducció del termini de lliurament 

(termini de lliurament màxim de 160 

dies) (2 punts per cada 7 dies fins a 8 

punts). 

8 punts 

  

Marcar amb 

una “x” la 

casella 

corresponent 

Dies de 

termini de 

lliurament 

oferts 

totals 

Punts 

 160 dies 0 punts 

X 153 dies 2 punts 

 146 dies 4 punts 

 139 dies 6 punts 

 132 dies 8 punts 
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Ampliació de la garantia de l’equip 

objecte de subministrament, partint de 

la base que s’ha establert un termini 

mínim de garantia de dotze (12) 

mesos. (2 punts per cada 6 mesos 

d’ampliació de garantia fins a 12 punts) 

 

12 punts 

  

Marcar amb 

una “x” la 

casella 

corresponent 

Mesos de 

garantia 

oferts 

totals 

Punts 

 12 mesos 0 punts 

 18 mesos 2 punts 

X 24 mesos 4 punts 

 30 mesos 6 punts 

 36 mesos 8 punts 

 42 mesos 10 punts 

 48 mesos 12 punts 

 

 

TELEMANTENIMIENTO DE ALTA TENSIÓN, SLU 

 

A) OFERTA ECONÒMICA  

 

PRODUCTE 
PREU UNITARI 

MÀXIM (IVA 
EXCLÒS) 

PREU UNITARI 
OFERT  (IVA 

EXCLÒS) 

PREU UNITARI 
OFERT  (IVA 

INCLÒS) 

Transformador de 2.500 kVA. 71.000,00 € 66.744,00 € 80.760,24 € 

 

 

B) OFERTA D'AVALUACIÓ AUTOMÀTICA 

 

Marcar amb una “x” la casella corresponent a Si o No, i marcar amb una “x” la casella corresponent 

al criteri ofert: 

 

DESCRIPCIÓ SI NO OBSERVACIONS 

Reducció del termini de lliurament 

(termini de lliurament màxim de 160 

dies) (2 punts per cada 7 dies fins a 8 

punts). 

8 punts 

  

Marcar amb 

una “x” la 

casella 

corresponent 

Dies de 

termini de 

lliurament 

oferts 

totals 

Punts 
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 160 dies 0 punts 

 153 dies 2 punts 

 146 dies 4 punts 

 139 dies 6 punts 

X 132 dies 8 punts 

Ampliació de la garantia de l’equip 

objecte de subministrament, partint de 

la base que s’ha establert un termini 

mínim de garantia de dotze (12) 

mesos. (2 punts per cada 6 mesos 

d’ampliació de garantia fins a 12 punts) 

 

12 punts 

  

Marcar amb 

una “x” la 

casella 

corresponent 

Mesos de 

garantia 

oferts 

totals 

Punts 

 12 mesos 0 punts 

X 18 mesos 2 punts 

 24 mesos 4 punts 

 30 mesos 6 punts 

 36 mesos 8 punts 

 42 mesos 10 punts 

 48 mesos 12 punts 

 

 

ISTEM SLU 

 

A) OFERTA ECONÒMICA  

 

PRODUCTE 
PREU UNITARI 

MÀXIM (IVA 
EXCLÒS) 

PREU UNITARI 
OFERT  (IVA 

EXCLÒS) 

PREU UNITARI 
OFERT  (IVA 

INCLÒS) 

Transformador de 2.500 kVA. 71.000,00 € 69.574,46 € 84.185,09 € 

 

 

B) OFERTA D'AVALUACIÓ AUTOMÀTICA 
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Marcar amb una “x” la casella corresponent a Si o No, i marcar amb una “x” la casella corresponent 

al criteri ofert: 

 

DESCRIPCIÓ SI NO OBSERVACIONS 

Reducció del termini de lliurament 

(termini de lliurament màxim de 160 

dies) (2 punts per cada 7 dies fins a 8 

punts). 

8 punts 

  

Marcar amb 

una “x” la 

casella 

corresponent 

Dies de 

termini de 

lliurament 

oferts 

totals 

Punts 

 160 dies 0 punts 

 153 dies 2 punts 

 146 dies 4 punts 

 139 dies 6 punts 

X 132 dies 8 punts 

Ampliació de la garantia de l’equip 

objecte de subministrament, partint de 

la base que s’ha establert un termini 

mínim de garantia de dotze (12) 

mesos. (2 punts per cada 6 mesos 

d’ampliació de garantia fins a 12 punts) 

 

12 punts 

  

Marcar amb 

una “x” la 

casella 

corresponent 

Mesos de 

garantia 

oferts 

totals 

Punts 

 12 mesos 0 punts 

 18 mesos 2 punts 

 24 mesos 4 punts 

 30 mesos 6 punts 

 36 mesos 8 punts 

 42 mesos 10 punts 

X 48 mesos 12 punts 
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GLOBALSA CONSERVACIÓN, SL 

 

A) OFERTA ECONÒMICA  

 

PRODUCTE 
PREU UNITARI 

MÀXIM (IVA 
EXCLÒS) 

PREU UNITARI 
OFERT  (IVA 

EXCLÒS) 

PREU UNITARI 
OFERT  (IVA 

INCLÒS) 

Transformador de 2.500 kVA. 71.000,00 € 70.973,83 € 85.878,33 € 

 

 

B) OFERTA D'AVALUACIÓ AUTOMÀTICA 

 

Marcar amb una “x” la casella corresponent a Si o No, i marcar amb una “x” la casella corresponent 

al criteri ofert: 

 

DESCRIPCIÓ SI NO OBSERVACIONS 

Reducció del termini de lliurament 

(termini de lliurament màxim de 160 

dies) (2 punts per cada 7 dies fins a 8 

punts). 

8 punts 

  

Marcar amb 

una “x” la 

casella 

corresponent 

Dies de 

termini de 

lliurament 

oferts 

totals 

Punts 

 160 dies 0 punts 

 153 dies 2 punts 

 146 dies 4 punts 

 139 dies 6 punts 

X 132 dies 8 punts 

Ampliació de la garantia de l’equip 

objecte de subministrament, partint de 

la base que s’ha establert un termini 

mínim de garantia de dotze (12) 

mesos. (2 punts per cada 6 mesos 

d’ampliació de garantia fins a 12 punts) 

 

12 punts 

  

Marcar amb 

una “x” la 

casella 

corresponent 

Mesos de 

garantia 

oferts 

totals 

Punts 

 12 mesos 0 punts 

 18 mesos 2 punts 

 24 mesos 4 punts 
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 30 mesos 6 punts 

 36 mesos 8 punts 

 42 mesos 10 punts 

X 48 mesos 12 punts 

 

 

AGEFRED, SL 

 

A) OFERTA ECONÒMICA  

 

PRODUCTE 
PREU UNITARI 

MÀXIM (IVA 
EXCLÒS) 

PREU UNITARI 
OFERT  (IVA 

EXCLÒS) 

PREU UNITARI 
OFERT  (IVA 

INCLÒS) 

Transformador de 2.500 kVA. 71.000,00 € 64.879,17 € 78.503,80 € 

 

 

B) OFERTA D'AVALUACIÓ AUTOMÀTICA 

 

Marcar amb una “x” la casella corresponent a Si o No, i marcar amb una “x” la casella corresponent 

al criteri ofert: 

 

DESCRIPCIÓ SI NO OBSERVACIONS 

Reducció del termini de lliurament 

(termini de lliurament màxim de 160 

dies) (2 punts per cada 7 dies fins a 8 

punts). 

8 punts 

  

Marcar amb 

una “x” la 

casella 

corresponent 

Dies de 

termini de 

lliurament 

oferts 

totals 

Punts 

 160 dies 0 punts 

 153 dies 2 punts 

 146 dies 4 punts 

 139 dies 6 punts 

X 132 dies 8 punts 
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Ampliació de la garantia de l’equip 

objecte de subministrament, partint de 

la base que s’ha establert un termini 

mínim de garantia de dotze (12) 

mesos. (2 punts per cada 6 mesos 

d’ampliació de garantia fins a 12 

punts) 

 

12 punts 

  

Marcar amb 

una “x” la 

casella 

corresponent 

Mesos de 

garantia 

oferts 

totals 

Punts 

 12 mesos 0 punts 

 18 mesos 2 punts 

 24 mesos 4 punts 

 30 mesos 6 punts 

 36 mesos 8 punts 

 42 mesos 10 punts 

X 48 mesos 12 punts 

 

 

 

EIFFAGE ENERGIA 

 

A) OFERTA ECONÒMICA  

 

PRODUCTE 
PREU UNITARI 

MÀXIM (IVA 
EXCLÒS) 

PREU UNITARI 
OFERT  (IVA 

EXCLÒS) 

PREU UNITARI 
OFERT  (IVA 

INCLÒS) 

Transformador de 2.500 kVA. 71.000,00 € 62.160,00 € 75.213,60 € 

 

 

B) OFERTA D'AVALUACIÓ AUTOMÀTICA 

 

Marcar amb una “x” la casella corresponent a Si o No, i marcar amb una “x” la casella corresponent 

al criteri ofert: 

 

DESCRIPCIÓ SI NO OBSERVACIONS 

Reducció del termini de lliurament 

(termini de lliurament màxim de 160 

dies) (2 punts per cada 7 dies fins a 8 

punts). 

8 punts 

  

Marcar amb 

una “x” la 

casella 

corresponent 

Dies de 

termini de 

lliurament 

oferts 

totals 

Punts 
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 160 dies 0 punts 

 153 dies 2 punts 

 146 dies 4 punts 

 139 dies 6 punts 

X 132 dies 8 punts 

Ampliació de la garantia de l’equip 

objecte de subministrament, partint de 

la base que s’ha establert un termini 

mínim de garantia de dotze (12) 

mesos. (2 punts per cada 6 mesos 

d’ampliació de garantia fins a 12 

punts) 

 

12 punts 

  

Marcar amb 

una “x” la 

casella 

corresponent 

Mesos de 

garantia 

oferts 

totals 

Punts 

 12 mesos 0 punts 

 18 mesos 2 punts 

 24 mesos 4 punts 

 30 mesos 6 punts 

 36 mesos 8 punts 

 42 mesos 10 punts 

X 48 mesos 12 punts 

 

 

Sisè.- Acte seguit, es procedeix a puntuar les ofertes relatives als criteris avaluables amb formules 

automàtiques, de conformitat amb els criteris d’adjudicació establerts en el Plec de Prescripcions 

Tècniques i en l’Annex núm. 2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars:  

 

Criteris avaluables amb fórmules automàtiques.......................................................(MÀXIM 100 punts) 

 

OFERTA ECONÒMICA.......................................................................................................FINS 80 PUNTS 

 

Pv = [1 − (
Ov − Om 

IL
) x (

1

VP
)]  x P 

 

Pv = Puntuació de l’oferta a Valorar 

P = Punts criteri econòmic 

Om = Oferta Millor 
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Ov = Oferta a Valorar 

IL = Import de Licitació 

VP = Valor de ponderació = 1 

 

*Si després d'haver aplicat la fórmula automàtica a una oferta presentada, el valor resultant és negatiu, 

se li assignaran directament zero (0) punts de la part econòmica. 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ AUTOMÀTICS......................................................................... FINS 20 PUNTS  
 
- Reducció del termini de lliurament (termini de lliurament màxim de 160 dies) (2 punts per cada 7 dies 

fins a 8 punts) ............................................................................................................................ 8 punts 

- Ampliació de la garantia de l’equip objecte de subministrament, partint de la base que s’ha establert 

un termini mínim de garantia de dotze (12) mesos. (2 punts per cada 6 mesos d’ampliació de garantia 

fins a 12 punts) ........................................................................................................................ 12 punts 

 

 

Setè- S’ha establert el següent quadre de puntuacions, i la conseqüent classificació dels licitadors: 

 

QUADRE DE PUNTUACIONS 

     100%   

Oferta 

presentada: 
 

Oferta 

econòmica 
 

Fórmules 

automàtiques 
  

   BI IVA TOTAL   TOTAL 

EIFFAGE ENERGIA 62.160,00 € 13.053,60 € 75.213,60 € 91,93 91,93 

AGEFRED, SL 64.879,17 € 13.624,63 € 78.503,80 € 88,87 88,87 

DISHELEC 65, SLU 55.000,00 € 11.550,00 € 66.550,00 € 86 86 

ISTEM SLU 69.574,46 € 14.610,64 € 84.185,10 € 83,58 83,58 

GLOBALSA 

CONSERVACIÓN, SL 
70.973,83 € 14.904,50 € 85.878,33 € 82 82 

TELEMANTENIMIENTO 

DE ALTA TENSIÓN, SLU 
66.744,00 € 14.016,24 € 80.760,24 € 76,77 76,77 

 

Vuitè.- Que, de conformitat amb la clàusula 12 – CRITERIS D’ADJUDICACIÓ del Plec de Prescripcions 

Tècniques, les propostes presentades i admeses han estat estudiades, valorades i ponderades d’acord 

amb els criteris que es troben recollits en l’Annex núm. 2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, 

concretament:  

“4. Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la 

mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre elles existeixen ofertes que siguin 

superiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d'una nova mitjana 

només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les restants 

ofertes és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia”. 
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Consegüentment, l’oferta presentada per l’empresa licitadora DISHELEC 65, SLU per import inferior a 

58.399,72 € (import inferior al 10% de la mitjana aritmètica de les ofertes presentades), i per tant, és 

considerada presumptament anormals o desproporcionades.  

No obstant això, s’ha de revisar si existeixen ofertes superiors a aquesta mitjana aritmètica en més d’un 

10%. Després del preceptiva revisió, el número de les restants ofertes no és inferior a tres, per això, no 

es precís calcular una nova mitjana aritmètica sobre les tres ofertes de menor quantia. 

 

Novè.- D’acord amb la clàusula 10 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, i l’article 149.4 de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, si de l’aplicació d’aquests criteris 

s’identifica una determinada proposició com a presumptament anormal o desproporcionada, l’òrgan de 

contractació sol·licitarà als licitadors afectats, per escrit, la informació i les justificacions que consideri 

oportunes en relació als diferents components de la seva proposició, tràmit que haurà de complimentar-

se en el termini màxim de 5 dies hàbils. 

 

En conseqüència, la Mesa de Contractació adopta els següents: 

 

ACORDS, 

 

PRIMER.- Tenir com a presentades en el procediment de referència a les següents empreses licitadores: 

 

- DISHELEC 65, SLU 

- TELEMANTENIMIENTO DE ALTA TENSIÓN, SLU 

- ISTEM SLU 

- GLOBALSA CONSERVACIÓN, SL 

- AGEFRED, SL 

- EIFFAGE ENERGIA 

 

SEGON.- Una vegada revisada la documentació continguda en el Sobre Únic, i atès que han aportat la 

documentació requerida en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, declarar admeses com a 

licitadores les següents empreses: 

 

- DISHELEC 65, SLU 

- ISTEM SLU 

- GLOBALSA CONSERVACIÓN, SL 

- AGEFRED, SL 

 

TERCER.- S’ha detectat l’existència de defectes esmenables en la documentació aportada pels següents 

licitadors, i s’acorda requerir-los perquè aportin la documentació esmenada en el termini de 3 dies hàbils: 

 

- EIFFAGE ENERGIA 

- TELEMANTENIMIENTO DE ALTA TENSIÓN, SLU 

 

QUART.- Es proposa requerir a la següent empresa licitadora DISHELEC 65, SLU, la documentació 

justificativa en relació als component de la seva oferta econòmica presumptament anormal o 

desproporcionada. 
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D’acord amb la clàusula 10 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, i l’article 149.4 de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, si s’identifica una determinada proposició 

com a presumptament anormal o desproporcionada, l’òrgan de contractació sol·licitarà als licitadors 

afectats, per escrit, la informació i les justificacions que consideri oportunes en relació als diferents 

components de la seva proposició, tràmit que haurà de complimentar-se en el termini màxim de 5 dies 

hàbils. 

 

CINQUÈ.- En el present procediment de licitació relatiu al subministrament de dos transformadors de mitja 

tensió de 2.500 KVA al nou edifici de Recerca a càrrec de Serveis Generals i Infraestructures de la 

Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR), no es proposa adjudicar a cap 

empresa licitadora, donat que es donarà audiència a l’empresa licitadora perquè justifiquin la seva 

proposició presumptament anormal o desproporcionada, i perquè les empreses licitadores aportin la 

documentació esmenada.  

 

 

I sense més qüestions a tractar, s’aixeca la present sessió de la Mesa de Contractació. 

 

        

    Barcelona, 28 de febrer de 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sra. Mireia Casamajor Castañeira     Sra. Maria de Valles Silvosa        Sra. Montserrat Abad de la Vega 

Presidenta              Vocal 1                                          Vocal 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sra. Sira Rodrigo Bosch                   Sra. Helena Ramal Mollfulleda     Sra. Ivana A. Pribac 

Vocal 3                                                 Vocal 4                    Secretaria 
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Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR) 

(VHIR-ULC-FOR-005) 

ANNEX NÚM. 1 
 
 

MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA I DE REFERÈNCIES QUINA VALORACIÓ DEPÈN 
DE FÓRMULES AUTOMÀTIQUES 

 
 
El Sr. /La Sra. DAVID GARCIA SANCHEZ amb residència a ALBACETE CTRA. MAHORA km. 
3,2 de l’empresa EIFFAGE ENERGIA, assabentat de l’anunci publicat al GENCAT i de les 
condicions i requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació del servei de  “Subministrament de dos 
transformadors de mitja tènsió de 2.500 KVA al nou edifici de recerca a càrrec de Serveis 
Generals i Infraestructures de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron- Institut de Recerca 
(VHIR).”, es compromet en nom (propi o de l’empresa que representa) a realitzar-les amb estricta 
subjecció a les següents condicions:  
 

Criteris avaluables amb fórmules automàtiques  
 

A) OFERTA ECONÒMICA  
 

PRODUCTE 
PREU UNITARI 

MÀXIM (IVA 
EXCLÒS) 

PREU UNITARI 
OFERT  (IVA 

EXCLÒS) 

PREU UNITARI 
OFERT  (IVA 

INCLÒS) 

Transformador de 2.500 kVA. 71.000,00 € 62.160,00 75.213,60 

 
B. OFERTA D'AVALUACIÓ AUTOMÀTICA 

 
Marcar amb una “x” la casella corresponent a Si o No, i marcar amb una “x” la casella 
corresponent al criteri ofert: 
 

DESCRIPCIÓ SI NO OBSERVACIONS 

Reducció del termini de lliurament 
(termini de lliurament màxim de 160 
dies) (2 punts per cada 7 dies fins a 8 
punts). 

8 punts 

  

Marcar amb 
una “x” la 

casella 
corresponent 

Dies de 
termini de 
lliurament 

oferts 
totals 

Punts 

 160 dies 0 punts 

 153 dies 2 punts 

 146 dies 4 punts 

 139 dies 6 punts 
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Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR) 

(VHIR-ULC-FOR-005) 

X 132 dies 8 punts 

Ampliació de la garantia de l’equip 
objecte de subministrament, partint de 
la base que s’ha establert un termini 
mínim de garantia de dotze (12) 
mesos. (2 punts per cada 6 mesos 
d’ampliació de garantia fins a 12 punts) 

 
12 punts 

  

Marcar amb 
una “x” la 

casella 
corresponent 

Mesos de 
garantia 
oferts 
totals 

Punts 

 12 mesos 0 punts 

 18 mesos 2 punts 

 24 mesos 4 punts 

 30 mesos 6 punts 

 36 mesos 8 punts 

 42 mesos 10 punts 

X 48 mesos 12 punts 

 
Signat, 
 

 
 
 
 
 
 
Termini de validesa de la oferta............................4 mesos 

(quedaran excloses del procediment de licitació les ofertes que presentin un import i/o 
termini superior al de licitació) 

 

47052720X 
DAVID 
GARCIA (R: 
B02272490)

2023.02.2
3 18:10:00 
+01'00'
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Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR) 

(VHIR-ULC-FOR-005) 

ANNEX NÚM. 1 
 

MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA I DE REFERÈNCIES QUINA VALORACIÓ DEPÈN 
DE FÓRMULES AUTOMÀTIQUES 

 
El Sr. Francisco Javier Aixelà Burch amb residència, a efectes de notificacions, a Barcelona 
carrer Escultor Canet núm. 35, de l’empresa AGEFRED, SA, assabentat de l’anunci publicat a la 
Plataforma de Contractació Pública i de les condicions i requisits que s’exigeixen per a 
l’adjudicació del servei de  “subministrament de dos transformadors de mitja tensió de 2.500 kva 
al nou edifici de recerca a càrrec de Serveis Generals i Infraestructures de la Fundació Hospital 
Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR)”, es compromet en nom (propi o de 
l’empresa que representa) a realitzar-les amb estricta subjecció a les següents condicions:  

Criteris avaluables amb fórmules automàtiques  
 

A) OFERTA ECONÒMICA  
 

PRODUCTE 
PREU UNITARI 

MÀXIM (IVA 
EXCLÒS) 

PREU UNITARI 
OFERT  (IVA 

EXCLÒS) 

PREU UNITARI 
OFERT  (IVA 

INCLÒS) 

Transformador de 2.500 kVA. 71.000,00 € 64.879,17 
 

78.503,80 

 
B. OFERTA D'AVALUACIÓ AUTOMÀTICA 

 
Marcar amb una “x” la casella corresponent a Si o No, i marcar amb una “x” la casella 
corresponent al criteri ofert: 
 

DESCRIPCIÓ SI NO OBSERVACIONS 

Reducció del termini de lliurament 
(termini de lliurament màxim de 160 
dies) (2 punts per cada 7 dies fins a 8 
punts). 

8 punts 

  

Marcar amb 
una “x” la 

casella 
corresponent 

Dies de 
termini de 
lliurament 

oferts 
totals 

Punts 

 160 dies 0 punts 

 153 dies 2 punts 

 146 dies 4 punts 

 139 dies 6 punts 

X 132 dies 8 punts 
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Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR) 

(VHIR-ULC-FOR-005) 

Ampliació de la garantia de l’equip 
objecte de subministrament, partint de 
la base que s’ha establert un termini 
mínim de garantia de dotze (12) 
mesos. (2 punts per cada 6 mesos 
d’ampliació de garantia fins a 12 punts) 

 
12 punts 

  

Marcar amb 
una “x” la 

casella 
corresponent 

Mesos de 
garantia 
oferts 
totals 

Punts 

 12 mesos 0 punts 

 18 mesos 2 punts 

 24 mesos 4 punts 

 30 mesos 6 punts 

 36 mesos 8 punts 

 42 mesos 10 punts 

X 48 mesos 12 punts 

 
Signat, 
 

 
 
 
 
Termini de validesa de la oferta............................4 mesos 

(quedaran excloses del procediment de licitació les ofertes que presentin un import i/o 
termini superior al de licitació) 

 

46224436W 
FRANCISCO JAVIER 
AIXELA (R: 
B08357329)

Firmado digitalmente por 
46224436W FRANCISCO JAVIER 
AIXELA (R: B08357329) 
Fecha: 2023.02.23 17:46:07 
+01'00'
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Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR) 

(VHIR-ULC-FOR-005) 

ANNEX NÚM. 1 
 
 

MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA I DE REFERÈNCIES QUINA VALORACIÓ DEPÈN 
DE FÓRMULES AUTOMÀTIQUES 

 
 
El Sr. /La Sra. Alberto Longán Seminago amb residència a Barcelona carrer Caballero núm. 79 
5-A, de l’empresa Dishelec 65, SLU, assabentat de l’anunci publicat al LICI 2023-002 
TRANSFORMADORS MITJA TENSIÓ i de les condicions i requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació 
del servei de  “Subministrament de dos transformadors de mitja tènsió de 2.500 kva al nou 
edifici de recerca a càrrec de Serveis Generals i Infraestructures de la Fundació Hospital 
Universitari Vall Hebron- Institut de Recerca (VHIR)”, es compromet en nom (propi o de 
l’empresa que representa) a realitzar-les amb estricta subjecció a les següents condicions:  
 

Criteris avaluables amb fórmules automàtiques  
 

A) OFERTA ECONÒMICA  
 

PRODUCTE 
PREU UNITARI 

MÀXIM (IVA 
EXCLÒS) 

PREU UNITARI 
OFERT  (IVA 

EXCLÒS) 

PREU UNITARI 
OFERT  (IVA 

INCLÒS) 

Transformador de 2.500 kVA. 71.000,00 € 55.000,00 € 66.550,00 € 

 
B. OFERTA D'AVALUACIÓ AUTOMÀTICA 

 
Marcar amb una “x” la casella corresponent a Si o No, i marcar amb una “x” la casella 
corresponent al criteri ofert: 
 

DESCRIPCIÓ SI NO OBSERVACIONS 

Reducció del termini de lliurament 
(termini de lliurament màxim de 160 
dies) (2 punts per cada 7 dies fins a 8 
punts). 

8 punts 

  

Marcar amb 
una “x” la 

casella 
corresponent 

Dies de 
termini de 
lliurament 

oferts 
totals 

Punts 

 160 dies 0 punts 

X 153 dies 2 punts 

 146 dies 4 punts 

 139 dies 6 punts 
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Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR) 

(VHIR-ULC-FOR-005) 

 132 dies 8 punts 

Ampliació de la garantia de l’equip 
objecte de subministrament, partint de 
la base que s’ha establert un termini 
mínim de garantia de dotze (12) 
mesos. (2 punts per cada 6 mesos 
d’ampliació de garantia fins a 12 punts) 

 
12 punts 

  

Marcar amb 
una “x” la 

casella 
corresponent 

Mesos de 
garantia 
oferts 
totals 

Punts 

 12 mesos 0 punts 

 18 mesos 2 punts 

X 24 mesos 4 punts 

 30 mesos 6 punts 

 36 mesos 8 punts 

 42 mesos 10 punts 

 48 mesos 12 punts 

 
Signat, 
 

 
 
 
 
Termini de validesa de la oferta ....................4 mesos 

(quedaran excloses del procediment de licitació les ofertes que presentin un import i/o 
termini superior al de licitació) 

 

Firmado por
35079796N
ALBERTO
LONGAN (R:
B61539334) el
día
17/02/2023
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Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR) 

(VHIR-ULC-FOR-005) 

ANNEX NÚM. 1 
 
 

MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA I DE REFERÈNCIES QUINA VALORACIÓ DEPÈN 
DE FÓRMULES AUTOMÀTIQUES 

 
 
El Sr. /La Sra. Albert Ibars Verge amb residència a Lleida carrer Rambla Ferrán núm. 21, de 
l’empresa GLOBALSA CONSERVACIÓN, S.L.., assabentat de l’anunci publicat al 
https://vhir.vallhebron.com/ca/institut/licitacions i de les condicions i requisits que s’exigeixen per 
a l’adjudicació del servei de  “2023-002 SUBMINISTRAMENT TRANSFORMADORS MITJA 
TENSIÓ”, es compromet en nom (propi o de l’empresa que representa) a realitzar-les amb 
estricta subjecció a les següents condicions:  
 

Criteris avaluables amb fórmules automàtiques  
 

A) OFERTA ECONÒMICA  
 

PRODUCTE 
PREU UNITARI 

MÀXIM (IVA 
EXCLÒS) 

PREU UNITARI 
OFERT  (IVA 

EXCLÒS) 

PREU UNITARI 
OFERT  (IVA 

INCLÒS) 

Transformador de 2.500 kVA. 70.973,83 €   

 
B. OFERTA D'AVALUACIÓ AUTOMÀTICA 

 
Marcar amb una “x” la casella corresponent a Si o No, i marcar amb una “x” la casella 
corresponent al criteri ofert: 
 

DESCRIPCIÓ SI NO OBSERVACIONS 

Reducció del termini de lliurament 
(termini de lliurament màxim de 160 
dies) (2 punts per cada 7 dies fins a 8 
punts). 

8 punts 

  

Marcar amb 
una “x” la 

casella 
corresponent 

Dies de 
termini de 
lliurament 

oferts 
totals 

Punts 

 160 dies 0 punts 

 153 dies 2 punts 

 146 dies 4 punts 

 139 dies 6 punts 

X 132 dies 8 punts 
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(VHIR-ULC-FOR-005) 

Ampliació de la garantia de l’equip 
objecte de subministrament, partint de 
la base que s’ha establert un termini 
mínim de garantia de dotze (12) 
mesos. (2 punts per cada 6 mesos 
d’ampliació de garantia fins a 12 punts) 

 
12 punts 

  

Marcar amb 
una “x” la 

casella 
corresponent 

Mesos de 
garantia 
oferts 
totals 

Punts 

 12 mesos 0 punts 

 18 mesos 2 punts 

 24 mesos 4 punts 

 30 mesos 6 punts 

 36 mesos 8 punts 

 42 mesos 10 punts 

X 48 mesos 12 punts 

 
Signat, 
 

 
 
 
 
Termini de validesa de la oferta............................4 mesos 

(quedaran excloses del procediment de licitació les ofertes que presentin un import i/o 
termini superior al de licitació) 

 

47684620P 
ALBERT IBARS 
(R: B25798075)

Firmado digitalmente 
por 47684620P ALBERT 
IBARS (R: B25798075) 
Fecha: 2023.02.23 
16:02:37 +01'00'
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ANNEX NÚM. 1 

 
PROPOSTA ECONÒMICA I DE REFERÈNCIES QUINA VALORACIÓ DEPÈN DE FÓRMULES 

AUTOMÀTIQUES 
 
 
El Sr. Carles Albà cortijo amb residència a Barcelona, carrer Costa Brava núm. 33, de l’empresa ISTEM 
SLU, assabentat de l’anunci publicat al Perfil del Contractant de la Fundació Hospital Universitari Vall 
d'Hebron - Institut de Recerca i de les condicions i requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació del servei 
de  “Subministrament de dos transformadors de mitja tènsió de 2.500 kva al nou edifici de recerca a 
càrrec de Serveis Generals i Infraestructures de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron- Institut 
de Recerca (VHIR)”, es compromet en nom de l’empresa que representa, ISTEM SLU, a realitzar-les 
amb estricta subjecció a les següents condicions:  
 
 

Criteris avaluables amb fórmules automàtiques  
 
 

A) OFERTA ECONÒMICA  
 

PRODUCTE 
PREU UNITARI 

MÀXIM (IVA 
EXCLÒS) 

PREU UNITARI 
OFERT  (IVA 

EXCLÒS) 

PREU UNITARI 
OFERT  (IVA 

INCLÒS) 

Transformador de 2.500 kVA. 71.000,00 € 69.574,46 € 84.185,09 € 

 
 
 

B. OFERTA D'AVALUACIÓ AUTOMÀTICA 
 

Marcar amb una “x” la casella corresponent a Si o No, i marcar amb una “x” la casella corresponent al 
criteri ofert: 
 

DESCRIPCIÓ SI NO OBSERVACIONS 

Reducció del termini de lliurament 
(termini de lliurament màxim de 160 dies) 
(2 punts per cada 7 dies fins a 8 punts). 

8 punts 

  

Marcar amb 
una “x” la 

casella 
corresponent 

Dies de 
termini de 
lliurament 

oferts 
totals 

Punts 

 160 dies 0 punts 

 153 dies 2 punts 

 146 dies 4 punts 

 139 dies 6 punts 

X 132 dies 8 punts 



          

2 
 

Ampliació de la garantia de l’equip objecte 
de subministrament, partint de la base 
que s’ha establert un termini mínim de 
garantia de dotze (12) mesos. (2 punts 
per cada 6 mesos d’ampliació de garantia 
fins a 12 punts) 

 
12 punts 

  

Marcar amb 
una “x” la 

casella 
corresponent 

Mesos de 
garantia 
oferts 
totals 

Punts 

 12 mesos 0 punts 

 18 mesos 2 punts 

 24 mesos 4 punts 

 30 mesos 6 punts 

 36 mesos 8 punts 

 42 mesos 10 punts 

X 48 mesos 12 punts 

 
 
 
 
 
Termini de validesa de la oferta............................4 mesos 
 

(quedaran excloses del procediment de licitació les ofertes que presentin un import i/o termini 
superior al de licitació) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signat. Carles Albà Cortijo 

40885361D 
CARLES 
ALBÀ (R: 
B43331412)

Firmado 
digitalmente por 
40885361D CARLES 
ALBÀ (R: B43331412) 
Fecha: 2023.02.23 
16:05:31 +01'00'
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ANNEX NÚM. 1 

PROPOSTA ECONÒMICA I DE REFERÈNCIES QUINA VALORACIÓ DEPÈN DE 
FÓRMULES AUTOMÀTIQUES 

 

La Sra. Maria Canals Gironès amb residència a Rubì (Barcelona) carrer Passeig de la 
Riera núm. 226, de l’empresa TELEMANTENIMIENTO DE ALTA TENSION SLU, assabentat 
de l’anunci publicat al Perfil de Contractant de l’entitat i a l’apartat de contractació pública 
de la Generalitat de Catalunya i de les condicions i requisits que s’exigeixen per a 
l’adjudicació del servei de “Subministrament de dos transformadors de mitja tènsió de 
2.500 kva al nou edifici de recerca a càrrec de Serveis Generals i Infraestructures de la 
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron- Institut de Recerca (VHIR)” (LICI 2023-002 
TRANSFORMADORS MITJA TENSIÓ), es compromet en nom de l’empresa que 
representa a realitzar-les amb estricta subjecció a les següents condicions: 

Criteris avaluables amb fórmules automàtiques 

A) OFERTA ECONÒMICA 
 

PRODUCTE PREU UNITARI 
MÀXIM (IVA 

EXCLÒS) 

PREU UNITARI 
OFERT (IVA EXCLÒS) 

PREU UNITARI 
OFERT (IVA INCLÒS) 

Transformador de 
2.500 kVA. 

71.000,00 € 66.744,00 € 80.760,24 € 

 

B) OFERTA D'AVALUACIÓ AUTOMÀTICA 

Marcar amb una “x” la casella corresponent a Si o No, i marcar amb una “x” la casella 
corresponent al criteri ofert: 

 

DESCRIPCIÓ SI NO OBSERVACIONS 

 

 

Reducció del termini de lliurament (termini 
de lliurament màxim de 160 dies) (2 punts 
per cada 7 dies fins a 8 punts). 

 

Marcar amb 
una “x” la 

casella 
corresponent 

Dies de 
termini de 
lliurament 

oferts 
totals 

Punts 

 160 dies  0 punts  

 153 dies  2 punts  

 146 dies  4 punts  



 

 

Internal 

 139 dies  6 punts 

X 132 dies  8 punts  

 

Ampliació de la garantia de l’equip objecte 
de subministrament, partint de la base que 
s’ha establert un termini mínim de garantia 
de dotze (12) mesos. (2 punts per cada 6 
mesos d’ampliació de garantia fins a 12 
punts) 

Marcar amb 
una “x” la 
casella 
corresponent 

Dies de 
termini de 
lliurament 

oferts 
totals 

Punts 

 12 mesos 12 mesos 

 0 punts 0 punts 

X 18 mesos 18 mesos 

 2 punts 2 punts 

 24 mesos 24 mesos 

 4 punts 4 punts 

 30 mesos 30 mesos 

 

Signat, 

 

Termini de validesa de la oferta............................4 mesos 

 

 

 

 

46818705C 
MARIA 
CANALS (R: 
B60857752)

Digitally signed by 
46818705C MARIA 
CANALS (R: 
B60857752) 
Date: 2023.02.22 
10:03:56 +01'00'


	2023_002_CONSTITUCIÓ MESA I OBERTU.SOBRE ÚNIC
	EIFFAGE ENERGIA_2023_002_ANNEX 1 PCAP (format word)
	Agefred_2023_002_ANNEX 1 PCAP_escanejat
	DISHELEC_2023_002_ANNEX 1 PCAP_signed
	GLOBALSA CONSERVACIÓN, S.L._ANNEX NUM. 1
	ISTEM_Annex 1. Proposta economica
	TELEMANTENIMIENTO_ANNEX NUM. 1

