ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A L’AVALUACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
CONTINGUDA EN EL SOBRE B

Identificació de la reunió

En data 17 de juny de 2020, a les 13:00 hores, per videoconferència es reuneix la Mesa de
Contractació amb els següents assistents:
President:
Secretari:
Vocals:

Dr. Lluís Solà Carandell, Director Administratiu.
Sr. Lluís Ballester, Responsable de la Unitat de Compres i Contractació.
Dra. Gisela Colet, Responsable de l’Àrea de Suport a la Recerca.
Sr. Xavier Amorós, Tècnic de la Unitat de Compres i Contractació.
Sr. Ezequiel Soldevila, Responsable Financer.
Sra. Sara Garcia, Assessoria Legal.

Públic assistent: No

Objecte de la sessió:
Avaluació de la documentació continguda en el Sobre B.
Exp.: 16-2020. Contracte de subministrament de dissolvents en bidons retornables de seguretat de
l’Institut Català d’Investigació Química. Data de publicació a la plataforma electrònica de
contractació pública de la Generalitat de Catalunya el 18.05.2020.
La Mesa de Contractació es reuneix en sessió de caràcter intern per tal de deixar constància del
resultat de l’avaluació tècnica realitzada.
La tasca a realitzar és la següent:
-

Es llegirà l’informe elaborat pels Tècnics de la Mesa per tal de verificar que s’ajusta a les
exigències dels Plecs.

Desenvolupament de la sessió:
El tècnic responsable de valorar la documentació del sobre B llegeix i explica als membres de la
Mesa l’informe de valoració tècnica de les propostes (l’informe s’annexa a la present acta). Els
membres de la Mesa assistents assumeixen íntegrament els resultats i constaten que s’ajusta al que
es demana en els Plecs.
Es valora com a APTE al licitador PANREAC QUIMICA, SLU.
En conseqüència, el President acorda que es publiqui al perfil del contractant l’informe de valoració
del sobre B i la data d’obertura del sobre C mitjançant l’eina de la Plataforma electrònica de
contractació Pública.

Sense cap més assumpte a tractar, es tanca la sessió de la qual, com a Secretari, redacto aquesta
acta.

Vistiplau

El Secretari
Sr. Lluís Ballester

El President
Sr. Lluís Solà i Carandell

