ACTA D’OBERTURA ELECTRÒNICA DEL SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
1.- IDENTIFICACIÓ DEL CONTRACTE
Exp.: OBE 18/302
Contracte: CONTRACTE RELATIU AL SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL DE L’EQUIPAMENT
D’ENDOSCÒPIA DIGESTIVA I BRONCOSCÒPIA AMB DESTÍ A LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA
DE L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU.

Data: 2 de gener de 2019
Hora: 09:00 hores
Membres de la Mesa:
Presidenta:
Vocals:

Dra. Gemma Craywinckel. Directora Assistencial.
Sra. Susana Bañó. L’òrgan de control econòmic pressupostari de la Fundació.
Sra. Mireia Barroso. Cap de la unitat de contractació i assessora legal.

Secretari:

Sr. Robert Guixaró. Lletrat, Tècnic de la Unitat de Contractació.

2.- DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

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

II.- Empreses presentades:

1.

OLYMPUS IBERIA, S.A.U.

III.- Desenvolupament de la sessió i incidències:
•

Presentació i lectura del nom i dades del contracte.

•

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

•

Es constata que les ofertes presenten algun virus informàtic:

☐ Sí. S’acorda l’exclusió de la/les següent/s empresa/es:
☒ No.
•

Seguidament es procedeix a l’avaluació del Sobre A, segons el següent:

Acta d’obertura electrònica del sobre A, relatiu al servei de manteniment integral de l’equipament d’endoscòpia digestiva i broncoscòpia
amb destí a la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. OBE: 18/302

−

Es procedeix a la qualificació i descàrrega de la documentació presentada, per odre
d’arribada de les propostes.

−

Finalitzada la valoració, es conclou que;
☒

Totes les empreses admeses presenten correctament la documentació a
incloure en el sobre A.

☐

És necessari procedir a l’esmena de documentació del sobre A: veure
empresa/s, motiu/s i termini d’esmena a l’annex 1 de la present acta.

−

Torn de preguntes (sense cap comentari per part dels assistents).

−

Finalment s’aixeca la sessió.

3.- PROPOSTA D’ACORD

Vistos els punts precedent la Mesa acorda:

☒ Procedir a l’obertura del sobre B en la data assenyalada.

☐ Modificar la data d’obertura del sobre B, que se celebrarà en sessió de data_____.

☐ Requerir la documentació administrativa d’acord amb allò exposat en el punt III de la present acta i
delegar a la Unitat de Contractació el requeriment de la mateixa.

☐ Acordar excloure/inadmetre a la/les empresa/s que es relaciona/en a l’Annex 2 de la present acta, pels
motius allà consignats 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 Secretari de la Mesa en dono fe.

VIST I PLAU

Sra. Gemma Craywinckel

Sr. Robert Guixaró

Directora Assistencial

Tècnic de la Unitat de Contractació

Presidenta

Secretari

NOTA: Aquest document s’incorpora per duplicat a l’expedient electrònic: d’una banda, s’incorpora el document signat
electrònicament per la persona competent i, d’altra banda, el document anonimitzat per tal que amb la seva publicació
no es vulneri el dret a la protecció de les dades de caràcter personal que pugui contenir.
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