INFORME DE VALORACIÓ DE LA MEMÒRIA TÈCNICA EN RELACIÓ A 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 31 de maig de 2022, el rector de la Universitat de Barcelona va aprovar l’expedient de
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 la única oferta presentada de conformitat amb els criteris de valoració fixat en el plec de
clàusules administratives passem a la valoració de la memòria técnica. S’aplicarà la puntuació
d’acord amb la informació continguda a les memòria i documentació presentada al sobre B
(apartat H del quadre de característiques).
Aquesta oferta ha de contenir els següents apartats:
I. Detall tècnic de l’objecte oferta principal descrivint-ne les característiques, les parts i els
components i la qualitat dels mateixos. Seran de compliment obligat totes les especificacions
tècniques indicades al Plec de Prescripcions Tècniques. La documentació presentada haurà de
reflectir i detallar de manera clara tots els punts exigits i valorables indicats.
II Garantia i manteniment anual. Cal detallar el pla de manteniment anual durant els tres primers
anys.
III. Assistència tècnica i servei postvenda. Els licitadors proporcionaran informació sobre els
apartats següents relatius a l’assistència tècnica
(i)
temps de resposta i disponibilitat d'assistència in situ.
IV. Formació a usuaris. El licitador haurà d'incloure el programa, contingut i durada de la formació
adreçada als usuaris.
2. VALORACIÓ DE LA PROPOSTA PRESENTADA PER POIETIS.
Forma de valoració:
MEMÒRIA

FINS A 40
PUNTS

I.- Detall tècnic de l’objecte oferta principal:
Es valoraran les millores proposades respecte als
paràmetres establerts en la clàusula 3 del Plec de
Prescripcions Tècniques.

Fins a 30 punts

II. Instal·lació i posada en funcionament: connexió a la
xarxa, compatibilitat amb les instal·lacions GMP,
eficiència energètica i empremta de CO2.

Fins a 3 punts

III. Capacitat per a proporcionar assistència tècnica,
servei postvenda i formació als usuaris.

Fins a 3 punts

Expedient 2022/59

V. Pla de formació
experimentadors

inicial

i

continuada

dels

Fins a 4 punts

A continuació passem a valorar els 4 items:
I. Detall tècnic de l’objecte oferta principal.
La oferta presentada acompleix totes les característiques tècniques requerides amb la solució
d’un braç robòtic d’alta precisió. Aquesta es considera una millora substancial
30.0 punts.
II Instal·lació i posada en funcionament: connexió a la xarxa, compatibilitat amb les

instal·lacions GMP, eficiència energètica i empremta de CO2.
El licitador proporciona una informació detallada de la instal·lació i posada en funcionament del
equip amb el compliment de la normativa GMP aportant els certificats corresponents. També es
valora molt positivament l’aportació detallada de la qualificació del equipament. No obstant no
aporta millores en eficiència energètica ni empremta de CO2
2.5 punts
III. Capacitat per a proporcionar assistència tècnica, servei postvenda i formació als usuaris.
El licitador detalla l’assistència tècnica i el servei postventa proposat amb detall sobre el temps
de resposta i disponibilitat d'assistència in situ, adequant-se als requeriments tècnics. 1.5 punts
IV. Formació a usuaris. El licitador haurà d'incloure el programa, contingut i durada de la formació
adreçada als usuaris.
No es presenta cap millora respecta al plec de clàusules
La memòria tècnica presentada per POITIES obté la següent puntuació: 34 punts

Barcelona a, 8 de Juliol de 2022
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0 punts

