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Vall d'Hebron
Institut de Recerca

L’INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE LES OFERTES AVALUABLES MITJANÇANT
CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR DEL CONTRACTE RELATIU AL SERVEI PER A LA
CONTRACTACIÓ D'UNA CRO ESPECIALITZADA EN ASSAJOS CLÍNICS INTERNACIONALS
SOBRE CARDIOLOGIA QUE S'ENCARREGUI DE LA GESTIÓ CLÍNICA, MEDICAL WRITING,
MONITORITZACIÓ I FARMACOVIGILÀNCIA PER A L'ASSAIG CRUSTY PLUS (FASE 1), DE LA
FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR).
2022-027 SERVEIS DE CRO CRUSTY PLUS
En data 23 de maig de 2022 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'una CRO especialitzada en assajos clínics internacionals sobre cardiologia per a
la gestió del següent assaig clínic de re-sincronització cardíaca anomenat CRUSTY Plus, 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
21 d’abril 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
06 de maig de 2022.
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 10 de maig de 2022, la documentació presentada contenia defectes esmenables, els
quals van esmenats en temps i forma.
El 16 de maig de 2022, 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.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 50 PUNTS).
OFERTA TÈCNICA
Redacció d'una memòria de serveis................................................................(fins a 40 punts).
Memòria sobre la prestació del servei que inclogui:
•
•
•
•

Pla d’activitats..............................................................................................Fins a 10 punts
Calendari previst de treball..........................................................................Fins a 05 punts
Recursos......................................................................................................Fins a 15 punts
Pla de control i de seguiment, que inclogui un sistema ‘indicacions per la avaluació dels
resultats parcials (seguiment de les visites, redacció d’informes que resumeixin les
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gestions
i
contactes
efectuats,
preacords,
perspectives
de
futur,
etc.)...............................................................................................................Fins a 10 punts

Memòria d’experiència prèvia..........................................................................(fins a 10 punts).
Els licitadors han de presentar una memòria d' experiència prèvia en la qual s' expliqui la seva
participació en assaigs clínics acadèmics en oncologia.
•
•

Memòria d’experiència prèvia.......................................................................Fins a 8 punts
CV del Project manager responsable...........................................................Fins a 2 punts

Es requereix una puntuació mínima total de 25 punts en la valoració tècnica perquè les empreses
licitadores puguin continuar en el procés selectiu i optar als criteris avaluables amb fórmules
automàtiques. En cas de no obtenir 25 punts o més en l’oferta tècnica, seran exclosos del
present procediment de licitació.

Exposat l’anterior, s’indica a continuació la puntuació que s’ha assolit:

Redacció d'una memòria de serveis.......................................................................fins a 40 punts.

ANAGRAM ESIC, SL

Pla d’activitats
Fins a 10 punts
Calendari previst de treball
Fins a 5 punts
Recursos
Fins a 15 punts
Pla de control i de seguiment, que inclogui un sistema ‘indicacions
per la avaluació dels resultats parcials (seguiment de les visites,
redacció d’informes que resumeixin les gestions i contactes
efectuats, preacords, perspectives de futur, etc).
Fins a 10 punts
PUNTUACIÓ TOTAL

0

4

4

9

17
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Justificació de les valoracions:
Pla d’activitat La limitació més important és que s’especifica que en la proposta no s’inclou la gestió
dels CEICs ni de les agències reguladores a la resta de països (Itàlia, Portugal, Suïssa), sent aquest
punt imprescindible en la gestió de l’estudi. Per aquest motiu, creiem que la CRO no compleix els
requisits. A part, no s’inclou la gestió als CEICs dels centres participants, ni la gestió de l’arxiu.
Calendari de treball: Adequat, s’ha tingut en compte que pell tancament de l’estudi i base de dades
es requereix 4 mesos.
Recursos: No s’ha especificat els recursos disponibles per gestionar l’estudi als països participants.
S’entén que no disposa d’infraestructura per poder gestionar parts de l’estudi als països de fora
d’Espanya.
Pla de seguiment: Adequat.

Memòria d’experiència prèvia............................................................................fins a 10 punts

ANAGRAM ESIC, SL

Memòria d’experiència prèvia
Fins a 8 punts
CV del Project manager responsable
Fins a 2 punts
PUNTUACIÓ TOTAL

6

1.5
7.5

Justificació de les valoracions:
La CRO té experiència en estudis cardiologia i amb dispositius mèdics. L’experiència amb estudis
internacionals és més limitada, i especialment no es reporta experiència a Itàlia.
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A continuació es detalla el quadre de puntuacions pel que fa 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 nº 3, que serà el proper 24 de maig de 2022 a les 09:00 h,
mitjançant Microsoft Teams amb l’eina de Sobre Digital, tal i com s’anuncia a les bases de la
present licitació publicades a la web del VHIR.

QUADRE DE PUNTUACIONS
Oferta
econòmica

Ofertes presentades:

BI

IVA

50%

50%

Valor.
Econòmica.

Aspectes
Tècnics

TOTAL

TOTAL

ANAGRAM ESIC, S.L.

24,50

24,50

Tanmateix, l’empresa ANAGRAM ESIC, SL. no ha assolit la puntuació mínima total de 25 punts a
la valoració tècnica per continuar en el procés selectiu i optar a la valoració econòmica de l'oferta.

Barcelona, 23 de maig de 2022.

RESPONSABLE
Dr. Jaume Francisco Pascual
Responsable Principal
Fundació Hospital Universitari
Vall d’Hebron – Institut de Recerca (VHIR)
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