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INFORME DE VALORACIÓ DE LA PROPOSICIÓ PRESENTADA EN LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT D’UNA BIOIMPRESSORA
4D GUIADA PER LÀSER AMB COMPLIMENT DE NORMES DE CORRECTA FABRICACIÓ PER
A BIOIMPRIMIR MEDICAMENTS (ATMPS) D'ENGINYERIA DE TEIXITS PEL CENTRE CREATIO
DE LA FACULTAT DE MEDICINA I CIENCIES DE LA SALUT DE LA UNIVERSITAT DE
BARCELONA .
EXPEDIENT 2022/59
1. ANTECEDENTS.
En data 12 de juliol de 2022 es va procedir la obertura del sobre C en relació a la licitació pel
subministrament, instal·lació i posada en marxa d’una bioimpressora 4D guiada per làser per a la
producció de medicament de teràpies avançades (ATMOs) en condicions GMP, expedient 2022/59.
Vista l’oferta presentada valorada de conformitat amb els criteris d’adjudicació fixat en el plec de
clàusules administratives que regulen aquesta contractació es va procedir a la seva valoració.
2. VALORACIÓ DE LES PROPOSICIÓ ECONÒMICA I MILLORES OBJECTIVES.
Segons estableix el plec de clàusules administratives particulars, l’apartat H, el criteris de valoració
són l’oferta econòmica (fins a 20 punts) i millores objectives (fins a 40 punts).
1. Valoració de l’oferta econòmica
Per puntuar l’oferta econòmica s’aplicarà la fórmula següent:

El valor de ponderació te un valor de 1.
El pressupost base de licitació és de 990.900,00 euros a la qual s’ha d’aplicar un IVA 21% per
208.089,00 euros amb un import total de euros 1.198.989,00 euros.
La proposició econòmica presentada pel licitador al procediment és la següent:
LICITADOR
POIETIS

Base Imposable

IVA 21%

989 637, 27€

207 823, 82€

Total
1 197 461,09€

L’oferta presentada per l’empresa se adequa a l’establert en el plec de prescripcions tècniques i de
clàusules administratives particulars que regeixen la licitació de referència.
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La valoració de l’oferta es fa sobre la base de la informació continguda en la proposició econòmica.
A continuació es passa a informar de les valoracions:
LICITADOR

VALORACIÓ

POIETIS

20

2) Valoració de les millores i criteris ambientals i socials (fins a 40 punts).
-

Ampliació del rang de control tèrmic dels capçals d’extrusió .
Capçals d’extrusió addicionals.
Ampliació del nombre de dipòsits cel·lulars per a bioimpressió guiada per làser.
Increment de nombre d’objectius pel sistema de captació òptica.
Canvi automàtic dels sistemes d’impressió com les puntes o agulles per impressió làser o
els reservoris per impressió per extrusió.
Regulació del sistema de fotopolimerització UV ajustable en un ampli rang de longituds
d’ones enlloc de dues longituds d’ona fixes.
Ampliació de la garantia i manteniment

L’empresa oferta les següents millores:
-

Ampliació del rang de control tèrmic dels capçals d’extrusió.
S’ofereix control tèrmic superior a 60º: 2 punts.

-

Ampliació de la garantia i manteniment
a) Extensió de la garantia d’un any respecte al termini establert en l’apartat 4 del Plec de
clàusules tècniques.
Ofereix 2 anys addicional: 4 punts.
b) Inclusió del manteniment preventiu del sistema de bioimpressió guiada per làser durant
almenys els 3 primers anys.
Ofereix incloure el pla de manteniment preventiu: 2 punts.

POIETIS obté 8 punts addicionals per les millores ofertades.
La valoració de l’oferta econòmica i millores és de 28 punts.
4. VALORACIÓ GLOBAL
La valoració global de l’oferta presentada per POITIES a la licitació subministrament, instal·lació i
posada en marxa d’una bioimpressora 4D guiada per làser per a la producció de medicament de
teràpies avançades (ATMPs) en condicions GMP, expedient 2022/59 és de 62 punts (34 punts
memòria tècnica i 28 punts oferta econòmica més millores objectives).
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5. CONCLUSIONS
Atès que l’oferta tècnica i econòmica s’ajusta al plec de clàusules administratives particulars,
considerem que l’oferta presentada és avantatjosa per als interessos de la Universitat de Barcelona
i procedeix adjudicar aquest contracte a POIETIS.
Barcelona,
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