R/N: SCS/CP00037 SCS-2021-340

Acta de la Mesa de contractació reunida en sessió privada per a
la verificació de la documentació del primer classificat
Expedient

SCS-2021-340

Unitat
promotora

Equipaments

Procediment

Obert

Objecte

Subministrament de 5 taules quirúrgiques per als quiròfans polivalents del
Centre de Salut Granollers.
Import base €

Modalitat

Contracte Públic

Tipus

Subministraments

IVA €

Pressupost licitació

250.000,00

52.500,00

Valor estimat

250.000,00

-

Termini d'execució

Import amb IVA €
302.500,00
-

3 mesos

Identificació de la sessió
Data: 1 de juliol de 2021
Horari: 10:30 - 11:00 h.
Lloc: Sessió telemàtica

Assistents
Nom
Montserrat Vintró Feliu

Càrrec Mesa
Presidenta

Càrrec Persona
Gerent Econòmica

Jeroni de la Cruz Duch

Secretari

Josep Miquel Oliva Maestre

Blanca Blázquez Romañá

Vocal en
representació d'Intervenció /
Control Intern
Vocal en representació
d'Assessoria Jurídica
Vocal

Tècnic de la Unitat de
Contractacions
Interventor Delegat al
CatSalut

Teresa Altadill Colominas

Vocal

Sandra Pallarès i Albaladejo

Lletrada de l'Assessoria
Jurídica
Tècnic de la Unitat
d'Equipaments
Tècnic de la Divisió
d'Inversions i Patrimoni
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Ordre del dia
1. Constitució de la mesa
2. Comprovació documentació primer classificat

Desenvolupament de la sessió
La presidenta obre la sessió i, un cop constituïda la mesa, dóna la paraula al secretari que
lliura la documentació acreditativa de la personalitat jurídica, capacitat d’obrar i compliment
dels requisits de solvència de l’empresa HILLROM IBERIA, SL, primera classificada en aquest
expedient, en els termes d’allò establert a l’article 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic.
Els membres de la mesa examinen la documentació aportada i en comproven la seva
conformitat.

Acords
Després de l'anàlisi de la documentació presentada, els membres de la mesa donen la seva
conformitat a la documentació acreditativa de la personalitat jurídica, capacitat d’obrar i
compliment dels requisits de solvència de l’empresa HILLROM IBERIA, SL.

La presidenta aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari aquesta acta.
El secretari

Vist i plau
La presidenta
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