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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 SERVEIS PER A 

L’ASSESSORAMENT I COORDINACIÓ DE LA PLATAFORMA DE DATA SCIENCE DE LA UNITAT 

D’ESTADÍSTICA I BIOINFORMÀTICA DELS SERVEIS CIENTIFICO-TÈCNICS DE LA FUNDACIÓ 

HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON -INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 

  

2023-003 ASSES. ESTADÍSTIC I BIOINFORMÀTIC 

 

En data 13 de març 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 

d’assessorament i coordinació de la Plataforma de Data Science de la Unitat d’Estadística i 

Bioinformàtica de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR)”. 

  

La licitació objecte d’aquesta acta, va ser publicada al perfil del contractant de la nostre web en data 16 

de febrer de 2023, 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 06 de 

març de 2023 fins las 10:00h. 

  

En data 07 de març de 2023, va procedir-se a la realització de l’obertura del sobres 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. 1.    

  

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.............................................................FINS A 20 PUNTS 

 

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. Posteriorment, s’endreçarà les diverses propostes valorades en ordre decreixent, i 

s’aplicarà la formula següent per obtenir la puntuació, 

 

𝑃𝑜𝑝 = 𝑃 𝑥 
𝑉𝑇𝑜𝑝

        𝑉𝑇𝑚𝑣    
 

 

𝑃𝑜𝑝= Puntuació de l’oferta a Puntuar 

P= Puntuació del criteri 

𝑉𝑇𝑜𝑝= Valoració Tècnica de l’Oferta que se Puntua 

𝑉𝑇𝑚𝑣= Valoració Tècnica de l’oferta Millor Valorada 

 

En cas que només es presenti una empresa licitadora al procediment de licitació, la fórmula presentada 

en els aspectes tècnics no serà aplicable per aquesta, serà suficient amb els resultats obtinguts després 

de realitzar la valoració subjectiva per part del responsable. 
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Plantejament general del servei ............................................................ màxim 12 punts 

L’empresa licitadora haurà de presentar un pla tècnic general del servei on especifiqui com a mínim, 

el següent: 

 

• Visió general del servei, és a dir, relacionat amb les tasques de funcionament: els projectes de la 

plataforma de Data Science, la infraestructura, seguiment de les feines de la plataforma, i 

representació i assessorament.............. fins a 06 punts. 

• Visió general del servei, és a dir, relacionat amb les tasques 

Estratègiques................................................................................. fins a 06 punts. 

 
Publicacions fetes per l’empresa licitadora o bé per l’equip de treball, preferiblement en 

biomedicina i bioinformàtica i/o estadística (índex H> 15) ............... màxim 8 punts 

 

S’atorgarà la màxima puntuació a aquell licitador que presenti un major nivell de detall i coherència 

en la presentació de la memòria sobre la prestació del servei i la resta d’ofertes es valoraran 

proporcionalment. 

 

Amb la finalitat d'aplicar la fórmula que marca la Directriu 1/2020 d’Aplicació de Fórmules de Valoració 

i Puntuació dels Proposicions Econòmica i Tècnica, el llindar per cada criteri i subcriteri que es 

proposa valorar i posteriorment puntuar, és el següent: 

 

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

 

Plantejament general del servei  

L’empresa licitadora haurà de presentar un pla tècnic general del servei on especifiqui com a mínim, 

el següent: 

 

• Visió general del servei, és a dir, relacionat amb les tasques de funcionament: els projectes de la 

plataforma de Data Science, la infraestructura, seguiment de les feines de la plataforma, i 

representació i assessorament (03 punts). 

• Visió general del servei, és a dir, relacionat amb les tasques Estratègiques (03 punts). 

Publicacions fetes per l’empresa licitadora o bé per l’equip de treball, preferiblement en 

biomedicina i bioinformàtica i/o estadística (índex H> 15) (04 punts). 

 

Així doncs, 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.  
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En cas que només es presenti una empresa licitadora al procediment de licitació, la fórmula 

presentada en els aspectes tècnics no serà aplicable per aquesta, serà suficient amb els resultats 

obtinguts després de realitzar la valoració subjectiva per part del responsable. 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

  Fundació Bosch i Gimpera 

Visió general del servei, és a dir, relacionat amb les tasques de 

funcionament: els projectes de la plataforma de Data Science, la 

infraestructura, seguiment de les feines de la plataforma, i 

representació i assessorament. 

Fins a 6 punts  

6 

Visió general del servei, és a dir, relacionat amb les tasques 

Estratègiques. 

Fins a 6 punts 

6 

PUNTUACIÓ TOTAL  12 

 

Justificació de les valoracions:   

 

Tant la fundació  Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona com el professor Alex Sànchez Pla,  

s’adeqüen perfectament als requisits tècnics del servei. Hi ha un coneixement  sòlid de la bioinformàtica 

i la estadística com proba la seva posició de catedràtic universitari en la matèria. També el seu rol com  

cap de la Unitat d’estadística en el passat i la posada en marxa de la plataforma de data Science i la 

seva participació en projectes internacionals del tema garanteixen obtenir la puntuació màxima en 

aquest apartat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

NOTA IMPORTANT: Per tal de poder ser adjudicatari, serà necessari que com a mínim el 

licitador obtingui deu (10) punts en la proposta relativa als criteris quantificables segons 

judicis de valor. En cas contrari serà exclòs. 
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  Fundació Bosch i Gimpera 

Publicacions fetes per l’empresa licitadora o bé per l’equip de 

treball, preferiblement en biomedicina i bioinformàtica i/o 

estadística (índex H> 15) general del servei, és a dir, relacionat 

amb les tasques de funcionament: els projectes de la plataforma 

de Data Science, la infraestructura, seguiment de les feines de 

la plataforma, i representació i assessorament. 

Fins a 8 punts  

8 

PUNTUACIÓ TOTAL  8 

 

Justificació de les valoracions:  

 

 

L’índex H del professor Alex Sànchez es de 31, superior al sol·licitat tots en l’àmbit de la biomedicina, 

bioinformàtica i bioestadística.  L’experiència en diferents projectes. L’experiència en la direcció de grups 

de recerca de la matèria i la UEB també son garantia per a la puntuació d’aquest apartat i per a la 

consecució dels objectius plantejats en la licitació. 

 

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 la empresa, una vegada tingui lloc 

l'obertura pública del sobre núm. 2, que serà el pròxim 14 de març 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 i  en el perfil del contractant del mateix que es troba en la Plataforma de 

Contractació del Sector Públic. 

 

QUADRE DE PUNTUACIONS 
     80% 20% 

 
 

Oferta presentada: 
 Oferta 

econòmica 
 

Fórmules 
automàtiques 

Judicis de 
valor 

 

   BI IVA TOTAL     TOTAL 

Fundació Bosch i 

Gimpera 
    20 20 

 

        

 

                                 Barcelona, 13 de març de 2023 

 

 

 

 

RESPONSABLE                                     

Sr. Santiago Pérez-Hoyos 

Cap d’Unitat de la UEB  

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