Exp. 086/2019-SSC-PORH
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ SOBRE NÚM. 2 -Sessió 2aA Barcelona, dimecres 8 de maig de 2019 (08:45 hores, a l’Auditori de l’Edifici França).
Reunida en sessió pública la Mesa de Contractació de la licitació del procediment obert subjecte a regulació
harmonitzada, referent a la “Contractació del subministrament successiu i continuat d’accessoris per a
diagnòstic ecobroncoscòpic i endoscòpic amb destí a exploracions complementàries del servei de
pneumologia i del servei de digestiu del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (exp. 086/2019-SSCPORH)”, amb l’assistència de:
− President: Sr. Josep Aumatell Canellas, director de Serveis de Suport
− Vocals: Sra. Esther Peláez de Miguel, directora d’Economia (òrgan de control intern)
Sr. Josep Antoni Muñoz Ortín, responsable de Contractació de Producte Sanitari
Sr. Joan Mª Aviño Parés, tècnic de Compres
Sra. Esther Lozano Moledo, per delegació del cap de l’Assessoria Jurídica (assessor
jurídic)
− Secretària: Sra. Georgina Miquel Soler, per delegació cap del Servei de Contractació
Es constata l’existència de quòrum i el president declara constituïda la Mesa de Contractació.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
Es dona inici a l’acte d’obertura del Sobre núm. 2 de la licitació amb la única assistència dels membres de
la Mesa anteriorment citats sense que cap interessat hagi assistit.
Es procedeix a recordar les dades de la licitació i a relacionar les empreses que han presentat oferta en
aquesta licitació, concretament:
-

PALEX MEDICAL, S.A.
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.
SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICINA, S.A.U.
IZASA HOSPITAL, S.L.U.
LELEMAN, S.L.
SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS, S.A.
OLYMPUS IBERIA, S.A.U.
BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.
MEDICINA TÉCNICA WERKSTATTE IBÉRICA, S.L.

Aquestes van arribar en temps i forma, d’acord amb l’establert al Plec de Clàusules Administratives
Particulars de la licitació.
En sessió privada es va procedir a l’examen i qualificació de la documentació continguda dins del Sobre
núm. 1 i havent-se acordat admetre als licitadors presentats
Així mateix, s’indica que els licitadors van registrar les paraules clau en temps i forma.
Seguidament, un cop els custodis han aplicat correctament les credencials i s’ha assolit el quòrum mínim,
es procedeix a l’obertura dels Sobres núm. 2 (sobre la valoració dels criteris avaluables segons judici de
valor).
S’informa als assistents que es tramet als tècnics de la Mesa aquests sobres per tal que els examinin i
avaluïn. La Mesa de Contractació en sessió privada procedirà a la valoració i assignació de puntuacions dels
Sobres núm. 2, acordant la convocatòria de l’obertura dels sobres núm. 3 i procedint a publicar-ho al Perfil
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del contractant, acte el qual es faran públiques les puntuacions obtingudes en els Sobres núm. 2 i s’obriran
els Sobres núm. 3, fent lectura del contingut del mateix.
I sense cap altra qüestió, el president aixeca la sessió, de la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta
en el lloc i data indicats a l’encapçalament d’aquest document.

El President de la Mesa

La Secretària

Sr. Josep Aumatell Canellas

Sra. Georgina Miquel Soler
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