Acta

Sessió celebrada per la mesa de contractació designada per a l’obertura de la
documentació
personal
corresponent
a
l’expedient
núm.
CSE/1000/1100001336/22/PO, referent a la contractació del servei d’assessorament
legal en l’àmbit laboral-social i en altres àmbits jurídics per al banc de sang i teixits.
Procediment i forma d’adjudicació: OBERT
Components de la Mesa
Presidència: Núria Montes Vallès. Direcció Econòmica Financera del BST
Presidència suplent: Isabel López. Adjunta a la Direcció del BST
Assessoria Jurídica: Membre de l’Assessoria Jurídica del CatSalut
Intervenció: Un representant de l’IASS o l’òrgan de control intern del BST
Vocal: Immaculada García Pursal. Directora de Persones i Valors de BST
Vocal: Salua El-Mehtar Garcia. Àrea de contractacions de BST
Secretària: Susana Franganillo Simon. Àrea de Contractacions BST
A Barcelona, a les 13:00h hores del dia 9 de març de 2022, a la seu del Banc de Sang i
Teixits es constitueix, en sessió privada, la mesa de contractacions integrada pels
membres esmentats, d’acord amb el que estableix el plec de clàusules administratives
particulars que regeix aquesta contractació.
Aquesta mesa té com a finalitat l’obertura de la documentació personal de les
empreses licitadores a la contractació esmentada.
S’obre la sessió privada amb la lectura de les empreses licitadores que son les
següents:





FJM ADVOCATS SLP
BUFET VALLBÉ, SLP
GRUPO UNIVE SERVICIOS JURÍDICOS S.L.
DENVER ADVOCATS I ASSESSORS TRIBUTARIS, S.L.P.

La documentació presentada per les empreses és correcta.
La Mesa acorda admetre a les empreses licitadores presentades i anuncia que la mesa
privada d’obertura del sobre B corresponent a les ofertes tècniques tindrà lloc el proper
dia 16 de març de 2022 a les 13:30 hores a la seu del BST.

Sense més temes per tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 13:30 hores del dia 9
de març de 2022.

La secretaria

Vist i plau
La presidenta

