Acta de la sessió privada celebrada a Sabadell el 26 de novembre de 2021 a les 09:55 hores,
a la Sala de Juntes de Direcció General de l'edifici la Salut, C/Parc del Taulí, 1, per la Mesa
de Contractació del procediment obert amb número d'expedient 21SM0820, convocat per
contractar el Subministrament i instal·lació electrònica de xarxa (conmutadors), pel
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí i entitats adherides Fundació Parc Tauli i Sabadell
Gent Gran.
Assisteixen a la reunió: (membres de la mesa de contractació)
Rol
Persona
Càrrec
President/a
Anna Benavent Navarro Direcció d’Organització i Sistemes
d’Informació del CCSPT
Vocal jurídic
Marta López Bofarull
Coordinadora de l'Oficina Jurídica
Secretari/a
Encarna Martín
Tècnica superior adscrita als serveis jurídics
Bermúdez
Vocal
Pere Escuder Torres
Cap de Projecte de Serveis Informàtics del
CCSPT
Vocal
Sonia Carrasco Barba
Tècnica superior adscrita als serveis jurídics
Vocal
Vicente Martín López
Responsable del control econòmic
pressupostari del CCSPT

Constatada l’existència de quòrum suficient, la Presidenta declara obert aquest acte.
A continuació per part de la Secretària es dóna lectura a l’informe tècnic dels criteris
avaluats segons judicis de valor, sobre B (s’annexa a la present acta) i seguidament
exposa resum de la puntuació obtinguda de la valoració de l’oferta econòmica sobre C
(s’annexa detall de la valoració), així com els totals obtinguts.
Després de les deliberacions oportunes dels membres de la Mesa, aquesta ACORDA PER
UNANIMITAT DELS SEUS MEMBRES:
PRIMER.- Proposar a l’òrgan de contractació l’aprovació de la classificació resultant de
la valoració de la proposta presentada (que s’adjunta com a ANNEX del present) en
l’expedient 21SM0820 relatiu al contracte Subministrament i instal·lació electrònica de
xarxa (conmutadors) per al CCSPT i entitats adherides.
SEGON.- Ordenar a la Unitat de contractació per a què requereixi al licitador que ha
obtingut la major puntuació per tal que, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar
des del dia següent al de la recepció formal de la notificació, aporti la documentació
administrativa establerta en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i
constitueixin la garantia definitiva corresponent al 5% de l’import d’adjudicació (IVA
exclòs), si s’escau.
TERCER.- Proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte de
Subministrament i instal·lació electrònica de xarxa (conmutadors) en el termini dels 5
dies hàbils posteriors a la correcta recepció i avaluació de la documentació esmentada
en el punt precedent, així com de la corresponent constitució de la garantia, si escau, a
l’empresa següent, i pels imports que es detallen a continuació:
Parc del Taulí, 1
08208 Sabadell
Barcelona
www.tauli.cat
Telf. 937458403

Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, ACORD GOV/56/2016, de 10 de maig. DOGC núm.7119. NIF Q-5850005-I

LOT

LICITADOR

ENTITAT

EXERCICIS

IMPORT
(IVA exclòs)

UNIC
ÚNIC
ÚNIC

Acuntia, SAU
Acuntia, SAU
Acuntia, SAU

CCSPT
FPT
SGG

2021
2021
2021

573.356,67.-€
15.547,63.-€
6.790,91.-€

L’esmentada proposta d’adjudicació ve motivada, a criteri de la Mesa, en què els
licitador esmentat ha formulat proposta convenient als interessos del Consorci
Corporació Sanitària Parc Taulí, a la vista dels criteris valoratius que s’estableixen en el
Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeixen la contractació tal i com
consta detallat i valorat en els informes que s’han emès en aquest sentit.
QUART.- Elevar a l’Òrgan de Contractació la proposta d’adjudicació en els termes
proposats en l’acord tercer, amb trasllat de tota la documentació de l’expedient.

I no havent-hi altres temes a tractar, la Presidenta acorda aixecar la reunió, a les 10:20
hores, prèvia lectura d'aquesta acta que és trobada conforme pels membres de la mesa
assistents, la qual cosa certifico com a Secretària.

Vist i Plau,

La Presidenta
Anna Benavent Navarro
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La Secretària
Encarna Martín Bermúdez
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