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

Identificació de la reunió
En data 2 de març de 2020, a les 13:00 hores, a les dependències de la Fundació Institut Català
d’Investigació Química, situada a Tarragona, a l’av. dels Països Catalans, 16, es reuneix la Mesa de
Contractació amb els següents assistents:
President:
Secretari:
Vocals:

Sr. Lluís Solà i 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.
Sra. Marta Serrano, Tècnic de la Unitat de Cromatografia.
Sr. Ezequiel Soldevila, Responsable Financer.
Sra. Sara Garcia, Assessoria Legal.

Públic assistent: No

Objecte de la sessió:
Acta d’avaluació de la documentació continguda en el Sobre B.
Exp.: 01-2020. Contracte de servei de manteniment dels equips de cromatografia de de l’Institut
Català d’Investigació Química. Data de publicació a la plataforma electrònica de contractació pública
de la Generalitat de Catalunya el 21.01.2020.
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 realitzat 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 els sobres llegeix i explica als membres de la Mesa l’informe de
valoració tècnica de la proposta presentada (l’informe s’annexa a la present acta). Els membres de
la Mesa assistents assumeixen íntegrament els resultats i constaten que NO s’ajusta al que es
demana en els Plecs.
Es valora per tant com a NO APTE al licitador Waters Cromatografia, s.a.

En conseqüència, el President acorda que es notifiqui a l’òrgan de contractació per tal de resolgui el
procediment de contractació com desert donat que no s’ha presentat cap més licitador.
Sense cap més assumpte a tractar, es tanca la sessió de la qual, com a Secretari, redacto aquesta acta
en el dia, lloc i hora indicats a l’encapçalament.

Vistiplau

El Secretari
Sr. Lluís Ballester

El President
Sr. Lluís Solà i Carandell

