INFORME DE VALORACIÓ DE L’OFERTA ECONÒMICA I TÈCNICA
Exp. 06/2021-SE-PNSP
SERVEI D’AUDITORIES DE SEGUIMENT DELS CERTIFICATS ER-0031/2012 I IDI-0013/2017 SEGONS
LES NORMES UNE-EN ISO9001:2015 I UNE166002:2014 DE LA FUNDACIÓ INSTITUT HOSPITAL DEL
MAR D’INVESTIGACIONS MÈDIQUES

L’entitat convidada ha estat AENOR INTERNACIONAL, S.A.U. la qual ha presentat la seva oferta dins del
termini proposat.
Examinada la documentació rebuda quant els aspectes econòmics i tècnics, la proposta presentada per
AENOR INTERNACIONAL S.A.U (AENOR) s’adequa a les condicions i compleix els requisits del plec de
prescripcions tècniques satisfent les necessitats previstes de l’objecte de la licitació.
A més, AENOR és l’única entitat que pot oferir aquest servei donat que els esmentats certificats de la Fundació
IMIM els va atorgar AENOR i actualment estan en període de validesa, tal com es va reflectir a la memòria
justificativa de l’expedient, atenent per tant a raons d’exclusivitat tècnica.
Quant els criteris d’adjudicació, per a l’avaluació de l’oferta s’ha considerat aplicar només criteris quantificables
mitjançant la mera aplicació de fórmules. I per aquest contracte es tracta de la fórmula següent:
Fórmula de valoració de l’oferta econòmica (100 punts):

On:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pv: Puntuació de l’oferta a Valorar
Ov: Oferta a valorar
Om: Oferta Millor
IL: Import de Licitació
VP = Valor de Ponderació
P: Punts criteri econòmic

En la fórmula, el valor de ponderació associat és igual a 1 (VP=1).
La proposta presentada és la següent:
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Examinada l’oferta econòmica, incorpora una proposta d’acord amb el model facilitat. El preu total ofert és de
6.003,40€ (IVA inclòs) que s’ajusta al preu de licitació.
Atès a tot el comentat, la proposta presentada per AENOR INTERNACIONAL S.A.U. obté una puntuació de
100 punts en l’aplicació de la fórmula i en la valoració de l’oferta i es proposa l’adjudicació del contracte.
Barcelona, 29 de juny de 2021

Andreu Fort Robert
Gerent de la Fundació IMIM
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