Acta de la sessió pública celebrada a Sabadell el dia 10 de desembre de 2021 a les 13:00 hores
a la sala de juntes de direcció general, a l’adreça Parc Taulí, 1, per la Mesa de Contractació del
procediment obert, amb expedient núm. 21SM0052 per la contractació del subministrament de
PROTESIS VASCULARS, pel Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí.

Assisteixen a la reunió:
Presidenta: Sra. Pilar Tomàs Igual, coordinadora de Subministraments del CCSPT.
Vocals:
- Sra. Francisca González Amador, membre del departament de Compres del CCSPT.
- Sr. Vicente Martín López, Responsable del control econòmic pressupostari del CCSPT.
- Sra. Sonia Carrasco Barba, Tècnic Superior adscrit als serveis jurídics del CCSPT
Vocal Jurídic: Sra. Marta López i Bofarull, Coordinadora dels Serveis Jurídics.
Secretària: Sra. Encarna Martín Bermúdez, Tècnic Superior adscrit als serveis Jurídics.

Constatada l’existència de quòrum suficient, la Presidenta declara obert aquest acte.
Per la Secretària es passa a la lectura de les empreses que han lliurat proposicions pel present
procediment i que han estat designades com a millor oferta i que són les que a continuació
s’indiquen:
- CARDINAL HEALTH SPAIN 511, SL
- WL GORE Y ASOCIADOS, SL
Seguidament davant dels assistents es procedeix a l’obertura dels sobres que contenen la
documentació administrativa, Sobre “A” de les empreses designades com a MILLOR OFERTA.
Un cop oberts els sobres A de les pliques presentades, la mesa examina i valora la documentació
presentada pels licitadors.
De tot això i, un cop avaluada la documentació de les empreses la mesa constata que han
presentat la documentació suficient per poder acreditar la solvència i capacitat suficients, per la
qual cosa la mesa ACORDA:
- Que han presentat la documentació correcta per acreditar la solvència i la capacitat
suficient pel procediment obert número 21SM0052, les empreses abans esmentades.
I no havent-hi altres temes a tractar, la Presidenta acorda aixecar la reunió, a les 13:00 hores,
prèvia lectura d’aquesta acta que és trobada conforme pels assistents, la qual cosa certifico com
a Secretària.
Vist i Plau,

President/a
Pilar Tomás Igual

Secretari/a
Encarna Martín Bermúdez
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