Expedient: CSISEOL1909

Acta de la sessió d’obertura de proposicions.

ACTA C

Identificació de la reunió
Dia: 5 de juny de 2019
Hora: 10:05 hores
Lloc: Departament de Logística -Consorci Sanitari Integral – Hospital Sant Joan Despí
Moisès Broggi, Jacint Verdaguer 90, 08970 Sant Joan Despí.
Objecte del contracte: contractació d’una pòlissa assegurança que cobreixi les pèrdues
o danys materials del patrimoni que gestiona el Consorci Sanitari Integral, per
procediment obert i tràmit ordinari.
Òrgan de Contractació: Director General del Consorci Sanitari Integral.
Assistents Mesa de contractació
Presidenta: Meritxell Serra, Directora del departament de Logística del CSI
Secretària: Cristina Robles, Responsable àmbit Control de Gestió del CSI
Vocal: Pilar Martínez, Responsable de Comptabilitat del Consorci Sanitari Integral
Vocal: Izaskun Agell, Tècnica del departament de logistica del CSI
Vocal: Álvaro Quílez, 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.
No hi ha assistents.
Ha presentat proposició la següent empresa:


ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA

D’acord amb l’article 59 de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer, sobre contractació
pública i el Reglament d’execució (UE) 2016/7, de 5 de gener de 2016, pel que
s’estableix la Declaració Responsable (Annex 1) o el formulari normalitzat del Document
Europeu Únic de Contractació, aquesta empresa ha presentat el Document Europeu
Únic de Contractació indicant que compleix les condicions establertes legalment per a
contractar amb l’Administració. Aquesta declaració substitueix l’aportació de la
documentació personal del sobre A que es relaciona en la clàusula setzena del Plec de
Clàusules Administratives.

IMP-SC-043

Només el licitador a favor de qui recaigui la proposta d'adjudicació, haurà d’acreditar –
previ requeriment- davant de l’òrgan de contractació, i prèviament a l'adjudicació del
contracte, la possessió i validesa dels documents a què fa referència el paràgraf
precedent.
La Presidenta invita als assistents que exposin, en aquest moment i abans de l’obertura
digital del sobre, tots els dubtes que tinguin i que sol·licitin totes les explicacions i tots
els aclariments que estimin pertinents; i els adverteix que, un cop iniciada l’obertura
digital dels sobres, no s’admetran observacions que interrompin l’acte.
S’obren els sobres (100 punts) i es llegeixen les propostes que contenen:

EMPRESA

ZURICH INSURANCE PLC,
SUCURSAL EN ESPAÑA

.
Import de licitació: 160.000,00 euros sense IVA
(55 punts)

159.276,72 euros sense IVA

Reducció de l’import de la franquícia especial
de bens refrigerats
(25 punts)

---

Reducció de l’import de la franquícia general
(20 punts)

1.500 euros sense IVA

La Presidenta, d’acord amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regula
aquest contracte, comunica que la Mesa elevarà l’acta amb la seva proposta
d’adjudicació i les observacions que estimi pertinents a l’Òrgan de Contractació, el qual
decidirà l’adjudicació del contracte.
I, sense cap altre qüestió de què tractar, sent les 10:20 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.
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