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SCS/G2033 SCS-2017-292
Acta de la Mesa de contractació reunida en sessió pública per a l'obertura de la
documentació avaluable automàticament (sobres C)
Contracte : Contracte Públic
Unitat promotora : Equipaments
Tipus : Subministraments
Procediment : Obert
Expedient : SCS-2017-292
Criteris d’adjudicació: Diversos
Títol : Equipament mèdic per als gabinets d'endoscòpia digestiva i pneumologia de
l'Hospital Universitari de Bellvitge

Valor estimat del
contracte (sense IVA) :
Pressupost licitació :
Termini d’execució :

Import €
2.030.000,00

IVA € Import total €

2.030.000,00

426.300,00 2.456.300,00

4 Mesos

Identificació de la sessió
Data: 15.09.2017
Horari: 13:45 (amb l’assistència del públic relacionat en document apart)
Lloc: Travessera de les Corts, 131-159. Edifici Olímpia. Sala 4- planta baixa
Assistents
Nom

Càrrec Mesa

Càrrec Persona

M. Pilar Boixareu i Gomà

Presidenta

Gerent de Patrimoni i
Infraestructures

Sandra Pallarès i Albaladejo

Vocal en
representació
d’Assessoria
Jurídica

Tècnic de l'Assessoria
Jurídica

F. Javier Pueyo Mur

Vocal en
representació
d'Intervenció /
Control Intern

Supervisor de
Comptabilitat i Control de
la Intervenció Delegada

Núria Curriu i Navarro

Vocal

Tècnic de la Unitat
d'Equipaments de la
Divisió de Recursos Físics

Núria Umbert i Costa

Secretària

Cap de la Unitat de
Contractacions de la
Divisió de Recursos Físics

Han excusat la seva assistència la senyora Pilar Muñoz i el senyor Jordi Sospedra,
tècnics de la Divisió de Recursos Físics, i la senyora Maria Badia i el senyor Enric
Beltran, de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

AC01
1/2

Signature
Not Verified
Digitally signed by
Gestor Electrònic
d'Expedients de
Contractació
Date: 2017.10.02
11:39:00 CEST
Reason: Signatura
automàtica de còpia
autèntica
Location: Barcelona

El document original va estar signat per:

CPISR-1 C Núria Umbert i Costa
el dia 27.09.2017

CPISR-1 Maria Pilar Boixareu
Goma el dia 28.09.2017
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SCS/G2033 SCS-2017-292

Ordre del dia
1.

Constitució de la mesa

2.

Comunicació de la valoració dels sobres B

3.

Obertura dels sobres C

Desenvolupament de la sessió
La presidenta de la Mesa saluda als assistents, informa de l'objecte de la present
sessió i dóna la paraula a la secretària, que no comunica la puntuació de les propostes
tècniques, ni les exclusions, d'acord amb l'informe de valoració, ja que el públic
assistent manifesta conèixer-ho per haver estat prèviament publicat al perfil de
contractant del CatSalut.
A continuació, i després d’oferir al públic assistent la possibilitat de comprovar que els
sobres es troben en el mateix estat en què es varen presentar, la presidenta de la
Mesa autoritza la secretària a obrir el sobre B de l’únic licitador finalment admès,
procedint-ne a la seva lectura.

Acords
Un cop oberts els sobres, la mesa acorda acceptar la proposta de l’empresa es
FUJIFILM Europe GmbH, Sucursal en España, per un import, sense IVA, de
1.021.089,15 € i un termini de garantia d’un any.
La presidenta aixeca la sessió a les 13.55 hores, de la qual estenc, com a secretària,
aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
La presidenta

Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats
del Consorci AOC. La política de signatura aplicable és "Condicions tècniques de
signatura electrònica dels actes administratius i de les manifestacions de voluntat en
suport informàtic".
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Signatura a la pàg.
1 del document

El document original va estar signat per:

CPISR-1 C Núria Umbert i Costa
el dia 27.09.2017

CPISR-1 Maria Pilar Boixareu
Goma el dia 28.09.2017

