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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 ALS SERVEIS
PER SERVEI DE CALIBRATGE I REPARACIÓ DE PIPETES AUTOMÀTIQUES I
PIPETEJADORS DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON –
INSTITUT DE RECERCA (VHIR).
2020-070 SERVEI DE CALIBRATGE I REPARACIÓ DE PIPETES AUTOMÀTIQUES
En data 05 de desembre de 2020 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 als “ servei de calibratge i reparació de pipetes automàtiques 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 02 de novembre de 2020, 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 18 de novembre de 2020.
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 20 de novembre de 2020, la documentació presentada no contenia
defectes esmenables,
El 25 de novembre de 2020, 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:
Oferta tècnica: .............................................................................................. MÀXIM 50
PUNTS
1. Memòria tècnica i organitzativa del servei ...................................... fins a 40 punts
•

Memòria tècnica (fins a 30 punts)

Proposta molt satisfactòria. Procediment exhaustiu, coherent i idoni
respecte els requeriments a desenvolupar que permet garantir els objectius
del servei en aquest apartat i que contempla aportacions que milloren la
seva efectivitat.
Proposta Satisfactòria. Proposta completa i coherent amb els requeriments
del servei amb alguna mancança que no compromet la viabilitat ni els
objectius globals del servei en aquest apartat.
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Proposta Suficient. Proposta coherent amb els requeriments del servei
amb mancances que poden deixar algun dels aspectes del servei en aquest
apartat sense la cobertura exigida.

10 punts

Proposta Insuficient. Proposta incompleta i/o amb carències molt
significatives sense aportacions efectives.

0

•

punts

Proposta del informe de calibratge (fins a 3 punts)

Proposta molt satisfactòria. Procediment exhaustiu, coherent i idoni
respecte els requeriments a desenvolupar que permet garantir els objectius
del servei en aquest apartat i que contempla aportacions que milloren la
seva efectivitat.

3 punts

Proposta Satisfactòria. Proposta completa i coherent amb els requeriments
del servei amb alguna mancança que no compromet la viabilitat ni els
objectius globals del servei en aquest apartat.

2 punts

Proposta Suficient. Proposta coherent amb els requeriments del servei amb
mancances que poden deixar algun dels aspectes del servei en aquest
apartat sense la cobertura exigida.
Proposta Insuficient. Proposta incompleta i/o amb carències molt
significatives sense aportacions efectives.

1 punts

•

0

punts

Proposta detallada de la logística del embalatge, enviament i retorn de pipetes
(fins a 7 punts)

Proposta molt satisfactòria. Procediment exhaustiu, coherent i idoni respecte
els requeriments a desenvolupar que permet garantir els objectius del servei
en aquest apartat i que contempla aportacions que milloren la seva
efectivitat.
Proposta Satisfactòria. Proposta completa i coherent amb els requeriments
del servei amb alguna mancança que no compromet la viabilitat ni els
objectius globals del servei en aquest apartat.
Proposta Suficient. Proposta coherent amb els requeriments del servei amb
mancances que poden deixar algun dels aspectes del servei en aquest
apartat sense la cobertura exigida.
Proposta Insuficient. Proposta incompleta i/o amb carències molt
significatives sense aportacions efectives.

7 punts

5 punts

3 punts

0 punt
s

2.

Millores addicionals ...................................................................... fins a 10 punts

•

Disposar d’un servei web per consultar els certificats dels equips enviats (5 punts)
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•

Possibilitat de tenir un usuari VHIR en l’aplicatiu web per poder consultar l’històric
d’averies i reparacions del parc de pipetes del VHIR (5 punts)
NOTA IMPORTANT: Per tal de poder ser adjudicatari, serà necessari que com a
mínim el licitador obtingui trenta-cinc (35) punts en la proposta relativa als
criteris quantificables segons judicis de valor. En cas contrari serà exclòs.

Exposat l’anterior, s’indica a continuació la puntuació que s’ha assolit per cada sub-apartat:
1. Memòria tècnica i organitzativa del servei ...................................... fins a 40 punts
•

Memòria tècnica (fins a 30 punts)

PLANTEJAMENT GENERAL DEL SERVEI

ASSI SISTEMAS E
INSTRUMENTACI
ÓN, S.L.

METTLERTOLEDO,
S.A.E

30

0

30

0

Memòria tècnica i organitzativa del servei
PUNTUACIÓ TOTAL

Justificació de les valoracions:
L’empresa Assi obté la màxima puntuació en aquest apartat ja que presenta una proposta
molt satisfactòria. Procediment exhaustiu, coherent i idoni respecte els requeriments a
desenvolupar que permet garantir els objectius del servei en aquest apartat i que contempla
aportacions que milloren la seva efectivitat.
L’empresa Mettler-Toledo obté 0 punts ja que no ha presentat cap memòria tècnica, encara
que aporta documentació aquesta queda molt lluny de ser suficient.
•

Proposta del informe de calibratge (fins a 3 punts)

PLANTEJAMENT GENERAL DEL SERVEI

ASSI SISTEMAS E
INSTRUMENTACI
ÓN, S.L.

METTLERTOLEDO,
S.A.E

3

3

3

3

Proposta del informe de calibratge
PUNTUACIÓ TOTAL

Justificació de les valoracions:
L’empresa Assi obté la màxima puntuació en aquest apartat donat que la proposta
d’informe dona resposta a tots els requisits demanats al PPT. Proposta molt
satisfactòria.
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L’empresa Mettler-Toledo obté la màxima puntuació en aquest apartat donat que la
proposta d’informe dona resposta a tots els requisits demanats al PPT. Proposta molt
satisfactòria.
•

Proposta detallada de la logística del embalatge, enviament i retorn de pipetes
(fins a 7 punts)

PLANTEJAMENT GENERAL DEL SERVEI

ASSI SISTEMAS E
INSTRUMENTACI
ÓN, S.L.

METTLERTOLEDO,
S.A.E

Proposta detallada de la logística del embalatge, enviament
i retorn de pipetes

5

0

PUNTUACIÓ TOTAL

5

0

Justificació de les valoracions
L’empresa Assi obté 5 punts en aquest apartat ja que presenta una proposta
satisfactòria, completa i coherent amb els requeriments del servei amb alguna
mancança que no compromet la viabilitat ni els objectius globals del servei en aquest
apartat. No específica la forma d’empaquetar els equips pel seu enviament tal com es
sol·licitava al plec.
L’empresa Mettler-Toledo obté 0 punts ja que no ha especificat en cap moment la
logística del servei, només aporta un document d’absència de riscos per al personal
del laboratori de calibratge.

2. Millores addicionals .......................................................................... fins a 10 punts

MILLORES ADDICIONALS

•

Disposar d’un servei web per consultar els certificats dels
equips enviats (5 punts)

•

Possibilitat de tenir un usuari VHIR en l’aplicatiu web per
poder consultar l’històric d’averies i reparacions del parc
de pipetes del VHIR (5 punts)

ASSI SISTEMAS E
INSTRUMENTACI
ÓN, S.L.

METTLERTOLEDO,
S.A.E

5

0

5

0

10

0

PUNTUACIÓ TOTAL

Justificació de les valoracions
L’empresa Assi obté la màxima puntuació en aquest apartat ja que inclou les millores
demanades al Plec de Prescripcions Tècniques.
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L’empresa Mettler-Toledo obté 0 punts ja que no hi ha cap documentació que acrediti
aquestes millores.

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 10 de desembre de 2020 a les
10:00h. a la Sala de Reunions de la 2ª Planta de l’Edifici Mediterrània, tal i com s’anuncia a
les bases de la present licitació publicades a la web del VHIR.

QUADRE DE PUNTUACIONS
Ofertes
presentades:

Oferta
econòmica

BI

IVA

50%

40%

10%

Valor.
Econòmica.

Aspectes
Tècnics

Millores

TOTAL

TOTAL

ASSI Sistemas e
Instrumentación,
S.L.

38

10

48

METTLERTOLEDO, S.A.E

3

0

3*

*L’empresa Mettler-Toledo, S.A.E queda descartada de la licitació donat que, tal i com
s’especificava en l’apartat 10 del plec de prescripcions tècniques, el licitador no ha
obtingut la puntuació mínima de 35 punts relativa als criteris quantificables.

Barcelona, 05 de desembre de 2020

Isaac Rodriguez Garcia
Cap de la Unitat de Serveis Generals i Infraestructures
Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca (VHIR)
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