ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ CORRESPONENT A LA LICITACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT D’UN ESPECTRÒMETRE
D’EMISSIÓ ATÒMICA MITJANÇANT PLASMA ACOBLAT INDUCTIVAMENT (IC-OES)
PER AL LABORATORI D’EMATSA (Exp. C054_21)

Reunits de forma telemàtica mitjançant l’eina “Microsoft Teams”, el dia 26 de novembre de
2021, a les 12:30 hores, es constitueix novament la Mesa de contractació corresponen a
l’expedient de contractació indicat a l’encapçalament, integrada pels membres següents:
President:
Vocals:
Secretària:

Sr. Juan Jose Blanco Gómez
Sr. Carles Forment Escoda
Sra. Nuria Garcia Grau
Sra. Ester Leal Salvà

Es posa en coneixement dels membres de la Mesa que l’empresa THERMO FISHER
SCIENTIFIC, SLU, a qui es va requerir la justificació sobre la viabilitat de la proposició
presentada per la present licitació, per haver estat declarada inicialment com a baixa
desproporcionada, ha presentat documentació en la que justifica la viabilitat de la seva
proposició. Aquesta documentació ha estat analitzada i informada pel responsable de la
Unitat Tècnica del Laboratori d’Ematsa, Sr. Ginés Sánchez Pérez, qui en el seu informe
conclou que: “D’acord amb la documentació presentada per THERMO FISCHER
SCIENTIFIC, SLU, es considera que la proposició presentada a la licitació de l’expedient
C054_21, es troba suficientment justificada segons estableix l'art. 149.4 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). Es per aquest motiu que es proposa
que la proposició sigui declarada viable i adequada tècnicament i, en conseqüència,
ADMESA”.
La Mesa de contractació rep i fa seves les conclusions de l’esmentat informe i, en
conseqüència, acorda:
1. Requerir a l’empresa THERMO FISHER SCIENTIFIC, SLU, per a que, en el termini de
10 dies hàbils a comptar des de la tramesa del requeriment, aporti la documentació
indicada a la clàusula 14a del plec de clàusules administratives i econòmiques regulador
de la present contractació, i constitueixi la garantia definitiva prevista a la clàusula 15a de
l’esmentat plec per import de 3.832,69 EUR.
2. Proposar a l’òrgan de contractació que, un cop complerts els requisits indicats, adjudiqui
el contracte del subministrament, instal·lació i manteniment d’un espectròmetre d’emissió
atòmica mitjançant plasma acoblat inductivament (IC-OES) per al laboratori d’Ematsa
(expedient C054_21) a l’empresa THERMO FISHER SCIENTIFIC, SLU per un preu de
76.653,75 EUR (més l’IVA corresponent), i resta de condicions de la seva oferta, tot
citant-lo per a formalitzar el corresponent document contractual.
Per a que així consti, s’estén la present acta que signen a continuació els membres de la
Mesa.

