Exp. 367/2021-SU-PO
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A LA CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES -5a.
SessióA Barcelona, 23 de setembre de 2021 (13:00 hores).
Reunida en sessió privada la Mesa de contractació de la licitació del procediment obert referent a la
‘’Contractació del subministrament, instal·lació i posada en funcionament d’un sistema de radiologia
digital dental panoràmica, 3D i teleradiografia per al Servei de Radiologia de l’Hospital del Mar (exp.
367/2021-SU-PO)’’, amb l’assistència de:
 President: Sr. Josep Aumatell Canellas, director de Serveis de Suport.
 Vocals: Sra. Esther Peláez de Miguel, directora d’Economia (òrgan de control intern).
Sr. Carlos Alejandro Espinosa Fariñas, metge adjunt del Servei de Cirurgia Maxilofacial.
Sr. Antoni Figueres Cugat, supervisor de Radiologia.
Sr. Narcís Pérez de Puig, cap de l’Assessoria Jurídica (assessor jurídic).
 Secretària: Sra. Esther Lozano Moledo, cap del Servei de Contractació.
Es constata l’existència de quòrum i el president declara constituïda la Mesa de contractació.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
El supervisor de Radiologia procedeix a exposar l’informe de valoració dels criteris d’apreciació
automàtica de l’empresa licitadora que continua a la licitació, fent constar que aquesta reuneix les
condicions econòmiques i tècniques sol·licitades en els Plecs que regeixen l’esmentada contractació.
Un cop analitzat l’esmentat informe de valoració, i fetes les explicacions i consideracions oportunes, els
membres de la Mesa de contractació,
ACORDEN PER UNANIMITAT:
1.- Validar l’informe de valoració del Sobres núm. 3 de la licitació referent a la ‘’Contractació del
subministrament, instal·lació i posada en funcionament d’un sistema de radiologia digital dental
panoràmica, 3D i teleradiografia per al Servei de Radiologia de l’Hospital del Mar (exp. 367/2021-SUPO)’’, així com la puntuació final assignada al licitador que continua a la licitació.
2.- Aprovar i proposar a l’òrgan de contractació la classificació del licitador que continua a la licitació
segons s’indica a continuació:
Licitadors
1

DIAGNOVA MEDICA, S.L.

Puntuació
Sobre núm. 2

Puntuació
Sobre núm. 3

47,30

52,00

TOTAL
99,30

3.- Aprovar la present acta.
I perquè quedi constància del tractat per la Mesa de contractació, signen el President i la Secretària
la present acta al lloc i data indicats a l’encapçalament d’aquest document.
El President de la Mesa

La Secretària

Sr. Josep Aumatell Canellas

Sra. Esther Lozano Moledo
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