Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona
Tel. 935 53 76 21 – 76 23

ACTA D’OBERTURA ELECTRÒNICA DEL SOBRE B2:
CRITERIS DE QUALITAT AVALUABLES EN BASE A FÓRMULES AUTOMÀTIQUES

1.- IDENTIFICACIÓ DEL CONTRACTE
Exp.: OBE 21/052
Contracte:

CONTRACTE

RELATIU

AL

SERVEI

D’OBTENCIÓ

DE

RESULTATS

CLÍNICS

INDIVIDUALITZATS QUE PERMETIN DISPENSAR EL TRACTAMENT COMPLEMENTARI MÉS
ADEQUAT A PACIENTS AMB CÀNCER DE MAMA AMB DESTÍ A LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ
SANITÀRIA DE L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU.
Data: 02 de juny de 2021.
Hora: 10:15 hores.
Membres de la Mesa:
President:
Vocals:

Sr. Josep Ris i Romeu. Director Assistencial.
Sra. Susana Bañó. Òrgan de control econòmic pressupostari de la Fundació.
Sra. Mireia Barroso. Cap de la unitat de contractació i assessora legal.

Secretària:

Sra. Farners Vilà Casassas. Lletrada, tècnic de la unitat de contractació.

2.- DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

I.- Objecte de la present sessió: Obertura electrònica del/s sobre/s B2 presentat/s pel/s licitador/s a
l’expedient de referència en sessió privada.
II.- Empreses presentades:

1.

PALEX MEDICAL, S.A.
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III.- Desenvolupament de la sessió i incidències


Es reuneix la mesa en acte privat amb anterioritat a l’obertura per fer lectura de l’informe de
valoració tècnic del Sobre B1 i en aquest sentit, la mesa per unanimitat acorda:
☒

Habilitar a la Unitat de Contractació a publicar l’informe de valoració tècnic.

☐

Excloure, per unanimitat, a la/les empresa/es que es relacionen a l’annex 1 de la
present acta i pels motius allà consignats i informar als licitadors les exclusions.

☒

Admetre les empreses presentades i procedir a realitzar els actes corresponents a
l’obertura del Sobre B2.



Presentació i lectura del nom i dades del contracte.



Es comprova si totes les empreses han enviat la paraula clau per a la seva obertura:
☒ Sí.
☐ No.



Es constata que els custodis han aplicat correctament les credencials i que s’ha assolit el quòrum
mínim per procedir a l’obertura dels Sobres.

☒

S’acorda descarregar la documentació del Sobre B2 de les empreses admeses i traspassar les
seves ofertes als tècnics competents per començar el procediment de valoració. Amb caràcter previ
a la valoració s’haurà de deixar constància del compliment del Plec de Prescripcions Tècniques per
part de les ofertes admeses. S’habilita a la Unitat de Contractació a demanar els aclariments i
mostres que, si escau, corresponguin.

En els informes de valoració, els tècnics també hi hauran de fer constar la puntuació qualitativa
total obtinguda en els Sobres B1 + B2. En funció de la puntuació qualitativa obtinguda les ofertes
s’agruparan segons les següents categories:

☐



Excloses: ofertes que no arriben al 50% del total de punts qualitatius (Sobres B.1 + B.2).



Qualitat baixa: ofertes que obtenen entre el 50% i el 65% de la puntuació.



Qualitat mitjana: ofertes que obtenen entre el 66% i el 75% de la puntuació.



Qualitat alta: obtenen entre el 76% i el 100% de la puntuació.

S’acorda excloure, per unanimitat, a la/les empresa/es que es relacionen als annexos de la present
acta i habilitar a la Unitat de contractació per a procedir a la seva notificació.

I, sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió expedint-se seguidament la present acta de la que
com a Secretària de la Mesa en dono fe.
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Tanmateix i a tots els efectes, es considera que la data d’aquesta Acta és la que figura a l’inici de la
mateixa.
VIST I PLAU

Sr. Josep Ris i Romeu
Director Assistencial
President

Sra. Farners Vilà Casassas
Lletrada, tècnic de la unitat de contractació
Secretària

NOTA : El present document es troba incorporat a l’expedient de contractació amb la signatura electrònica emesa per
les persones competents.
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