ACTA DE LA SESSIÓ DE QUALIFICACIÓ DE CRITERIS SUBJECTIUS (SOBRE B)
Expedient 2022/59
Identificació de la sessió:
Data: 7 de juliol de 2022
Hora: 9:30 h
Mesa Virtual celebrada mitjançant la plataforma Microsoft Teams.
Assumpte:
D’acord amb el que estableix el plec de clàusules administratives particulars que regula la
contractació del subministrament, instal·lació i posada en marxa d’una bioimpressora 4D guiada per
làser per a la producció de medicament de teràpies avançades (ATMOs) en condicions GMP,
expedient 2022/59 i de conformitat amb el que estableix la normativa vigent sobre la matèria, en
aquesta sessió es constitueix, en sessió pública, la mesa de contractació nomenada per tal d’assistir
a l’òrgan de contractació i proposar l’adjudicació del contracte.
Assistents:
Membres titulars de la MC
Josep M Canals Coll, president
Jordi Alberch Vié, vocal
M. Carme Tomas Estruch, vocal (excusa la seva presència)
Miquel Amorós i March (excusa la seva presència).
Maurici Romero Mulero, Interventor UB
Mireia Cunill Abancó, Lletrada Serveis Jurídics
Fàtima Pujol Fernández, secretaria (excusa la seva presència).
Membres suplents de la MC
Teresa Cirera Fortea, secretaria suplent.
Com a organitzadora de la sessió i suport tècnic a la MC
Imma Aymamí Bidó
Ordre del dia:
-

Comunicar les empreses presentades i les acceptades a licitació.
Procedir a l’obertura del sobre B, que conté la documentació avaluable mitjançant judicis de
valor (criteris subjectius).

Desenvolupament de la sessió:
El president, obre la sessió a les 9:35 h i demana a la secretària suplent confirmació de les persones
que s’han incorporat a la mateixa. Atès que hi ha quòrum suficient, es declara constituïda la Mesa de
Contractació.
A continuació el president demana a la secretària suplent que informi del desenvolupament de la
sessió privada de la mesa per a l’obertura del sobre A.
Informa que en aquesta licitació, el termini establert per a la presentació de les proposicions era el 1
de juliol de 2022 a les 14:00 h. Es va rebre una única oferta de l’empresa.
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En data 4 de juliol de 2022 es va procedir a l’obertura del sobre A.
Analitzada la documentació la mesa admet a POIETIS en aquest procés de licitació, atès que
s’ajusta al contingut demanat per al sobre A.
A continuació, el president demana a la Sra. Imma Aymamí que procedeixi a obrir el sobre B.
S’inicia l’obertura de la documentació de l’empresa licitadora. Es comprova que el seu contingut
s’ajusta a l’indicat a l’apartat G del quadre de característiques del PCAP.
El licitador haurà de presentar tota la documentació de l’oferta relativa a aquells criteris d’adjudicació
que s’avaluïn mitjançant judicis de valor (criteris subjectius) (annex 2) en l’ordre següent:
I. Detall tècnic de l’objecte oferta principal descrivint-ne les característiques, les parts i els
components i la qualitat dels mateixos. Seran de compliment obligat totes les especificacions
tècniques indicades al Plec de Prescripcions Tècniques. La documentació presentada haurà de
reflectir i detallar de manera clara tots els punts exigits i valorables indicats.
II Garantia i manteniment anual. Cal detallar el pla de manteniment anual durant els tres primers
anys.
III. Assistència tècnica i servei postvenda. Els licitadors proporcionaran informació sobre els apartats
següents relatius a l’assistència tècnica
(i)
temps de resposta i disponibilitat d'assistència in situ.
IV. Formació a usuaris. El licitador haurà d'incloure el programa, contingut i durada de la formació
adreçada als usuaris.
A continuació, el president demana a la Sra. Imma Aymamí que lliuri per correu electrònic la
documentació continguda al sobre B obert en aquesta sessió als vocals tècnics per a l’emissió del
corresponent informe.
Un cop emès l’informe, aquest es trametrà per correu electrònic a la mesa per a la seva validació i es
procedirà a convocar la mesa per a la sessió d’obertura del sobre C.
A les 9:45 h, havent preguntat als assistents si volen fer alguna observació, el president declara
acabada la sessió de la qual, com a secretària suplent, estenc aquesta acta
Un cop emès l’informe, aquest es trametrà per correu electrònic a la mesa per a la seva validació.

La secretària suplent

Vist-i-plau
El president

Teresa Cirera Fortea

Josep M Canals Coll
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