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SCS/G2033 SCS-2017-292
Acta de la Mesa de contractació reunida en sessió privada per a l'aprovació de
l'informe tècnic
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: 12.09.2017
Horari: 11:00
Lloc: Travessera de les Corts, 131-159. Edifici Olímpia. Sala Nevera- 2a planta
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

Pilar Muñoz Sánchez

Vocal

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

Maria Badia Tahull

Vocal

Hospital Universitari de
Bellvitge

Núria Umbert i Costa

Secretària

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

869895da9180b41034a3cc93aea98f9ad2fe8115

El codi segur de verificació permet contrastar l'autenticitat d'aquesta còpia mitjançant l'accés a l'adreça web següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/VerificacioDocuments/869895da9180b41034a3cc93aea98f9ad2fe8115

SCS/G2033 SCS-2017-292
Ordre del dia
1. Constitució de la mesa
2. Examen i aprovació de l'informe tècnic

Desenvolupament de la sessió
La presidenta obre la sessió i, un cop constituïda la mesa, dóna la paraula a la
secretària que lliura l'informe de valoració de la documentació tècnica, elaborat per la
Unitat d’Equipaments en data 7 de setembre, que és analitzat pels membres de la
mesa.

Acords
Els membres de la mesa donen la seva conformitat a l'informe i acorden:
- Aprovar una valoració tècnica per a l’empresa Fujifilm Europe GmbH, Sucrusal en
España de 35,41 punts
2.- Excloure les proposicions de les empreses Olympus Iberia, SAU i Sistemas
Integrales de Medicina, SA pels incompliments tècnics que s’indiquen en l’annex que
d’adjunta.
Acte seguit, la presidenta autoritza la secretària a convocar la sessió pública d'obertura
dels sobres C.

La presidenta aixeca la sessió a les 11.30 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

