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Secretari:
Sra. Maria Garcia. Tècnica de la Unitat de Contractació Pública FCRB
ACTA Nº 3
(Exp: I17.0035CN)

Barcelona, a 11 de maig de dos mil divuit.
Es reuneixen els membres que composen la Mesa de Contractació que dona suport a l’òrgan
de contractació en la selecció de l’empresa econòmicament més avantatjosa per a la
contractació del SUBMINISTRAMENT D’UN EQUIP COMPTADOR DE RADIOISÒTOPS, a fi de
procedir a la valoració de les ofertes amb dades subjectes a criteris de judici de valor
presentades pels licitadors.
Actua com a President el Sr. Juan Suero, i com a Secretària de Contractacions, la Sra.
Maria García.
La Neus Agell, assisteix per delegació del Dr.Francesc Cardellach, Degà de la FM-UB.
S’aporta informe de valoració, que es dona per reproduït i incorporat a la present acta
com a document annex, la valoració del qual indica que l’oferta tècnica de l’empresa
Perkin Elmer España, S.L., única oferta presentada, no compleix amb un dels requeriments
considerats com essencials a l’apartat 3.1 del Plec de Prescripcions Tècniques.
La mesa de contractació fa seva la valoració esmentada i considera que l’incompliment
d’un requisit essencial comporta que l’oferta de Perkin Elmer sigui inacceptable i s’hagi
de declarar desert el procediment de contractació donat que és la única oferta rebuda.
D’aquesta manera la Mesa garanteix l’estricte compliment del principi de concurrència
donat que d’haver-se modificat un requisit essencial s’haguessin pogut presentar al
procediment altres empresaris.
Finalment, es dona per closa la sessió i s’agraeix la presència a tots els assistents.
I per tal que així consti, s’estén la present Acta que és signada per tots els assistents.
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