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ACTA A
Núm. expedient: CSI2021071
Data obertura sobre: 13 d’octubre de 2021
Hora: 11:30 H
Al domicili del Consorci Sanitari Integral, c/ Jacint Verdaguer, 90, Sant Joan Despí
en la data i l’ hora indicades en l’encapçalament, es constitueix la Mesa de
contractació designada per assistir a l’òrgan de contractació del Consorci Sanitari
Integral en l’expedient de referència, per a la contractació del Subministrament i
manteniment d'equipament Core i Agregació de datacenter per al Consorci Sanitari
Integral mitjançant procediment obert no harmonitzat i tràmit ordinàri.
Presidenta: Meritxell Serra Garreta, Directora del departament de Logística del CSI
Secretari: Eduard López, Control de gestió assistencial del CSI
Vocal: Sergio Oleaga, Director economicofinancer del CSI
Vocal: Àlvaro Quílez ,Tècnic del departament de logistica del CSI
Vocal: Juan Miguel Arellano, Tècnic del departament de logistica del CSI
Vocal: Ana Grau, assessora jurídica del servei agregat de contractacions
administratives del Consorci de Salut i Social de Catalunya
D’acord amb l’ordre del dia, es procedeix al recompte de les empreses que han
presentat la seva proposició i a l’obertura del sobre de documentació administrativa
presentat pel licitador, amb el següent resultat:
S’han presentat les següents empreses:
PUNT INFORMÀTIC I CREATIU
L’empresa ha aportat la següent documentació requerida al plec de clàusules
administratives particulars:
☒DEUC
☒Índex dels documents enunciat numèricament
☒Declaració de dades complementàries signada pel licitador (Model 1)
☒Declaració de confidencialitat signada pel licitador (Model 2)
☒Declaració responsable del licitador en que manifesta que les circumstàncies
reflectides en el certificat del RELI no han experimentat variació (Model 5)
SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, S.A.
L’empresa ha aportat la següent documentació requerida al plec de clàusules
administratives particulars:
☒DEUC
☒Índex dels documents enunciat numèricament
☒Declaració de dades complementàries signada pel licitador (Model 1)
☒Declaració de confidencialitat signada pel licitador (Model 2)
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☐Declaració responsable del licitador en que manifesta que les circumstàncies
reflectides en el certificat del RELI no han experimentat variació (Model 5)
Així doncs, segons criteri de la Mesa i d’acord amb la legislació vigent, totes les
empreses han presentat la documentació suficient per poder participar en la
present licitació.
Sense cap altra qüestió a considerar, sent les 11:45 hores, la Presidenta dóna per
acabada la reunió i perquè en quedi constància del que s’ha tractat i de les
determinacions adoptades, s’estén aquesta acta que és llegida i aprovada pels
assistents en aquest mateix acte.
La Presidenta

El Secretari

Meritxell Serra

Eduard López
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