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Assumpte: Acta de la mesa de contractació. Anàlisis de la documentació requerida
i proposta d’adjudicació.
Compra d’equipament de Radiologia pel nou Centre MQ de Reus, juntament amb el
seu manteniment.
En data 13 d’octubre de 2020, es constitueix la Mesa de Contractació designada per
assistir a l’òrgan de contractació d’aquest expedient convocat mitjançant procediment
obert i tramitació ordinària.
En la situació actual, atesa la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació
de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i de conformitat amb l’article 4 del Decret
llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de
salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria
tributària i econòmica, el present acte es porta a terme de forma telemàtica.
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A tal efecte, s’ha habilitat l’eina col·laborativa Webex, amb l’objectiu que els membres de
la Mesa de Contractació puguin portar-ne un seguiment telemàtic en directe.
Assisteixen:
-

Presidenta: Sra. M. dels Àngels Rius Rafecas, Directora del Centre MQ de Reus.
Vocal: Sr. Carles Abelló Pellicer, Director Econòmicfinancer de GINSA, AIE.
Vocal: Sra. Imma Sivill Colet, Lletrada i Cap de l’Àrea de Licitacions i
Contractació de GINSA, AIE.
Vocal: Sr. Tomàs Gibert, Cap de manteniment Àrea Baix Camp de GINSA, AIE.
Secretària: Sra. Andrea Teruel Moreno, Tècnica-Lletrada de l’Àrea de licitacions i
Contractació de GINSA, AIE.

Excusen la seva presència el Sr. Manel Artigues Pedrola, Director del Servei de
Radiofisica de l’Hospital Sant Joan de Reus, SAM.
En la sessió d’avui es procedeix, en acte intern, a analitzar la documentació requerida a
l’empresa SAKURA PRODUCTOS HOSPITALARIOS, SA amb CIF A39038963, el
proposat 28 de setembre de 2020 a través del sistema e-NOTUM, tal i com es fa constar
a l’expedient.
En data 2 d’octubre de 2020 i amb registre d’entrada de l’EACAT E000048-2020,
SAKURA ha presentat la documentació prèvia a l’adjudicació, d’acord amb el
requeriment realitzat. Es comprova que és correcta.
A títol de resum, presenta el següent:
-

Respecte de la documentació acreditativa de la representació i personalitat
jurídica de les persones signants de les ofertes: Aporta escriptura pública
d’elevació a públic d’acords socials de la companyia Sakura Productos
Hospitalarios, SA de data 30 d’octubre de 2015 autoritzada per la Sra. Miriam
Herrando Deprit, Notari del Il·lustre Col·legi de Madrid amb número del seu
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LA NOSTRA MISSIÓ: oferir un servei de qualitat als clients, dotant els
professionals dels millors recursos disponibles i establint sinergies amb altres
centres sanitaris per tal de contribuir a la millora de la salut de les nostres
comarques.
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protocol 2237. D’aquesta escriptura es desprèn que el Sr. A.H.G té poders per
suficient actuar en nom de l’empresa en aquest expedient.
-

En relació a la documentació acreditativa de l’habilitació: Aporta resolució per la
qual s’autoritza la inscripció de l’empresa Sakura Productos Hospitalarios, SA al
Registre d’empreses de venta i assistència tècnica d’equips de raig X amb fi de
diagnòstic mèdic.

-

Respecte de la documentació relativa d’estar al corrent amb les obligacions amb
l’Agencia Tributaria i amb la Seguretat Social:
o

Agencia estatal d’Administració Tributaria: Presenta certificat de data 22
de setembre de 2020 d’estar al corrent amb les obligacions tributaries a
efectes de contractar amb el Sector Públic.

o

Seguretat social: Presenta certificat de data 22 de setembre de 2020
d’estar al corrent amb les obligacions de la Seguretat Social.

-

Respecte de l’Impost sobre Activitats econòmiques. Presenta declaració
responsable on declara que està donat d’alta, al corrent de pagament i que no ha
cursat la baixa de l’impost.

-

En relació a la documentació relativa a la solvència econòmica i financera:
Aporta depòsit de comptes on s’acredita que dona compliment a la solvència
econòmica i financera requerida als plecs.

-

En relació a la documentació acreditativa de la solvència tècnica: Aporta
certificats de bona execució dels quals es desprèn que l’empresa a realitzat
subministraments i presentat serveis d’igual o similar naturalesa pels imports
establerts al plec de clàusules.

-

Aporta declaració responsable on declara que les dades que figuren al RELI són
vigents i no han sigut objecte de modificació.

-

Aporta el plec de clàusules i el plec de prescripcions tècniques signats per
l’apoderat.

La mesa de contractació acorda per unanimitat:
Únic.- Remetre a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació del contracte de la
compra d’equipament de Radiologia pel nou Centre MQ de Reus, juntament amb el
manteniment a l’empresa SAKURA PRODUCTOS HOSPITALARIOS, SA amb NIF
A39038963, i quines condicions de l’oferta són:
-

L’import total de 79.000 € (IVA exclòs) / 95.590 € (IVA inclòs), distribuït en les
següents partides:
o

Import de la compra i instal·lació complerta: 72.000 € (IVA exclòs).
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o
-

Import anual del manteniment: 3.500 € (IVA exclòs).

I pels motius següents: Les característiques i avantatges determinants de la
selecció e l’oferta econòmica més avantatjosa i en conseqüència classificada en
primer lloc han estat: Que ha ofert un equip que presenta unes bones
prestacions amb el preu més econòmic respecte de les altres dos empreses
admeses a la licitació.

Un cop finalitzat l’acte, es dóna lectura al contingut d’aquesta acta que s’ha transcrit, i
s’aprova per unanimitat dels presents.
Es dóna per acabat a les 13:45 h i signen aquesta acta els membres de la mesa.

M. dels Àngels Rius

Tomàs Gibert

Carles Abelló

Imma Sivill

Andrea Teruel
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