

Acte d’obertura de la documentació personal (sobre A)

Servei d’auxiliars de control de l’Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida (gestionat per
l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris)

Expedient número HUSM-SE-O-21-0196

Procediment de contractació
L’expedient de contractació esmentat s’ha tramitat mitjançant procediment obert, d’acord, d’acord
amb el que disposa l’article 156 en relació amb l’article 131 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014
(LCSP).

Membres de la mesa de contractació:

Membre

Nom i cognoms

Càrrec

Presidenta suplent

Lidia Puigdemasa Soto

Àrea de contractació conjunta ICS – GSS
Gestió de Serveis Sanitaris

Vocal

Josep Solà Fernandez

Director de Serveis Generals
Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida
Institut Català de la Salut

Vocal suplent

Montse Benet Gañet

Àrea de contractació conjunta ICS – GSS
Institut Català de la Salut

Vocal amb funcions
d’assessorament jurídic

Raül Llevot Pérez

Vocal amb funcions de
control econòmic
pressupostari suplent

Mònica Lopera Arévalo

Secretària suplent

Mª Fernanda Calero del Pozo

Assessoria Jurídica de l’ICS a Lleida
Institut Català de la Salut
Responsable Àrea Econòmica i Financera
Hospital Universitari de Santa Maria
Gestió de Serveis Sanitaris
Àrea de contractació conjunta ICS – GSS
Gestió de Serveis Sanitaris

A Lleida, a les 11:48 h del 15 de juny de 2021 a la seu de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova
de Lleida, es constitueix la mesa de contractació integrada pels membres relacionats, d’acord
amb el que estableix el plec de clàusules administratives particulars que regeix aquesta
contractació.
Aquesta mesa té com a finalitat l’obertura dels sobres que contenen la documentació personal
de les empreses licitadores, així com la revisió dels documents que han d’aportar:
•Document Únic de Contractació (DEUC) signat electrònicament persona o les persones
que tenen la deguda representació de l’empresa per presentar la proposició.
•Declaració responsable del compliment de la normativa nacional i de la Unió europea
en matèria de protecció de dades de caràcter personal, signada eletrònicament persona
o les persones que tenen la deguda representació de l’empresa per presentar la
proposició.
•Acreditació del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.

1 de 4


La presentació de les ofertes d’aquest expedient s’ha fet de forma electrònica mitjançant l’eina
Sobre Digital de la Plataforma pública de la de contractació de la Generalitat de Catalunya.
Desenvolupament de la sessió :
S’obre la sessió i es constata per part dels membres de la mesa que tots els licitadors han
presentat les seves ofertes en el termini atorgat per la licitació, d’acord amb el certificat de les
ofertes de l’eina Sobre Digital que s’adjunta en l’annex d’aquesta acta

A continuació es procedeix a l’obertura dels sobres que han estat lliurats dins del termini atorgat
i es revisa que la documentació aportada pels licitadors s’ajusti als requeriments establerts en el
plec de clàusules administratives particulars (PCAP):

DEUC

Declaració
responsable
compliment
normativa protecció
de dades caràcter
personal

Acreditació del
compliment de la
normativa de
prevenció de riscos
laborals

si/no

si/no

si/no

Cal
esmenar

si

si

ONCON MEDITERRANEA DE
TRANSPORTES, S.L

si

si

Cal esmenar
(manca document)

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL
EL PLA

si

si

si

Aportat (si) / No aportat (no)
LICITADOR
SELID ( SERVEI ESPECIAL
LABORAL INTEGRACIÓ
DISCAPACITATS)

Revisada la documentació, la mesa de contractació constata que la documentació presentada
pels licitadors següents s’ajusta a allò sol·licitat al plec de clàusules administratives particulars i
acorda admetre’ls a la licitació:
x

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL EL PLA.

D’altra banda, els membres de la mesa constaten que la documentació presentada per dos dels
licitadors no s’ajusta a allò sol·licitat en el PCAP, per la qual cosa s’acorda per unanimitat que
se’ls concedeixi d’un termini no superior a 3 dies hàbils per esmenar la documentació d’acord
amb el que s’indica a continuació:
x

SELID (SERVEI ESPECIAL LABORAL INTEGRACIÓ DISCAPACITATS):
Document Únic de Contractació (DEUC): Cal aportar poders de representació de
l’empresa licitadora de la persona que signa, de la Sra. Mercedes Teresa Mullor
Boix, amb data anterior a la presentació de l’oferta.
En l’apartat “B (Informació sobre els representants de l’operador econòmic)” es
fa constar que les dades de representació consten al RELI. Per la Mesa de
contractació s’ha sol·licitat Certificat del Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores, en relació a aquesta empresa licitadora, i no hi consta les dades de
la persona representant signatària del DEUC (Sra. Mercedes Teresa Mullor
Boix).
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Així mateix, s’ha de donar resposta a l’esmentat apartat “B: Informació sobre els
representants de l’operador econòmic” (Nom i cognoms, data i lloc de naixament,
si s’escau, càrrec/capacitat en què actua, en cas necessari, informació detallada
sobre la representació: les seves formes, abast, finalitat, etc.).
Un cop cumplimentada la informació requerida al DEUC, cal signar-lo
electrònicament.

x

ONCON MEDITERRANEA DE TRANSPORTES, S.L:
Acreditació del compliment de la normativa de prevenció de riscols laborals:
-

En funció de la modalitat preventiva adoptada, adjuntar la següent
documentació:
9
9
9

-

Acta de constitució del servei de prevenció propi (disciplines
preventives que assumeix), o
Concert de l’activat preventiva amb un servei de prevenció aliè.
Relació de treballadors designats per l’activitat preventiva

Responsable de seguretat i salut de l’empresa o en el seu defecte persona de
contacte.

Sense més temes per tractar, s’aixeca la sessió a les 12:25 h del 15 de juny de 2021, de la qual
s’estén aquesta acta signada per la presidenta i la secretària.

CPISR-1 C Maria
Fernanda Calero del Pozo
2021.06.15 14:47:27
+02'00'
LA SECRETÀRIA SUPLENT

LIDIA
PUIGDEMASA
SOTO -

Firmado digitalmente por LIDIA
PUIGDEMASA SOTO Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, o=Gestió de Serveis Sanitaris
(Lleida), 2.5.4.97=VATES-Q7555308A,
ou=Treballador públic de nivell alt
d'autenticació, sn=PUIGDEMASA
SOTO - givenName=LIDIA,
serialNumber=IDCES-LIDIA
PUIGDEMASA SOTO - Fecha:
2021.06.15 14:57:35 +02'00'

Vist-i-plau
LA PRESIDENTA SUPLENT
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ANNEX – Certificat d’ofertes de l’eina “sobre digital”
Servei d’auxiliars de control de l’Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida (gestionat per
l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris)

Expedient número HUSM-SE-O-21-0196
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Certificat de l'eina Sobre Digital
Per a la licitació corresponent a "Servei d'auxiliars de control de l'Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida (gestionat per l'empresa pública
Gestió de Serveis Sanitaris)" amb el codi d'expedient "HUSM-SE-O-21-0196" que finalitza el termini per a la presentació d'ofertes el dia
25/05/2021, a les 11:30, les proposicions presentades mitjançant l'eina de Sobre Digital són les que es relacionen a continuació:
Denominació social

NIF

Data d'entrada

Hora d'entrada

Registre d'entrada

SELID (SERVEI ESPECIAL B25678814
LABORAL INTEGRACIÓ
DISCAPACITATS )

10/05/2021

12:29:20

9020/17099/2021

OCON MEDITERRANEA
DE TRANSPORTES S.L.

B30918395

11/05/2021

12:10:21

9020/17255/2021

CENTRE ESPECIAL DE
TREBALL EL PLA

G25326901

21/05/2021

17:39:57

9020/19053/2021

