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ACTA DE LA SESSIÓ DE QUALIFICACIÓ DE CRITERIS OBJECTIUS (SOBRE C)
Expedient 2022/59
Identificació de la sessió:
Data: 12 de juliol de 2022
Hora: 10:45 h
Mesa Virtual celebrada mitjançant la plataforma Microsoft Teams.
Assumpte:
D’acord amb el que estableix el plec de clàusules administratives particulars que regula la
contractació del subministrament, instal·lació i posada en marxa d’una bioimpressora 4D guiada per
làser per a la producció de medicament de teràpies avançades (ATMOs) en condicions GMP,
expedient 2022/59 i de conformitat amb el que estableix la normativa vigent sobre la matèria, en
aquesta sessió es constitueix, en sessió pública, la mesa de contractació nomenada per tal d’assistir
a l’òrgan de contractació i proposar l’adjudicació del contracte.
Assistents:
Membres titulars de la MC
Josep M Canals Coll, president
Jordi Alberch Vié, vocal
M. Carme Tomas Estruch, vocal
Miquel Amorós i March, representant Consell Social.
Maurici Romero Mulero, Interventor UB (excusa la seva presencia).
Mireia Cunill Abancó, Lletrada Serveis Jurídics
Fàtima Pujol Fernández, secretaria (excusa la seva presència).
Membres suplents de la MC
Teresa Cirera Fortea, secretaria suplent.
Lluis Bofarull Buñuel, representant Intervenció.
Com a organitzadora de la sessió i suport tècnic a la MC
Imma Aymamí Bidó
Ordre del dia:
-

Lectura de la puntuació obtinguda després de la valoració del sobre B.
Obertura del sobre C i donar lectura del seu contingut.

Desenvolupament de la sessió:
El president obre la sessió a les 10:50h.
En primer lloc, es procedeix a llegir la puntuació obtinguda pel licitador en la valoració de la
documentació continguda en el sobre B, d’acord amb l’informe de valoració que s’adjunta com a
annex a aquesta acta.
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Finalitzada la lectura sense que es formuli oposició per part del assistents, es comunica que l’informe
serà publicat al perfil del contractant de la Universitat de Barcelona.
Seguidament es procedeix a l’obertura del sobre C i a donar lectura del seu contingut.
El licitador ha de presentar l’oferta econòmica i respondre sobre una serie de millores objectives
proposades.
Les millores proposades son:
-

Ampliació del rang de control tèrmic dels capçals d’extrusió.
NO
SI s’ofereix control tèrmic inferior a 3º C.
SI s’ofereix control tèrmic superior a 60º.

-

Capçals d’extrusió addicionals.
NO
SI s’ofereix capçal d’extrusió addicional.

-

Ampliació del nombre de dipòsits cel·lulars per a bioimpressió guiada per làser.
NO
SI s’ofereix dipòsit addicional.

-

Increment de nombre d’objectius pel sistema de captació òptica.
NO
SI s’ofereix objectiu addicional.

-

Canvi automàtic dels sistemes d’impressió com les puntes o agulles per impressió làser o els
reservoris per impressió per extrusió.
NO
SI s’ofereix la implementació dels sistema de canvi automàtic de puntes per impressió làser.
SI s’ofereix canvi dels reservoris d’extrusió.

-

Regulació del sistema de fotopolimerització UV ajustable en un ampli rang de longituds d’ones enlloc
de dues longituds d’ona fixes.
NO
SI s’ofereix la implementació del sistema de ajustable de longituds d’ona.

-

a)

Ampliació de la garantia i manteniment
Extensió de la garantia d’un any respecte al termini establert en l’apartat 4 del Plec de clàusules
tècniques.
NO
SI s’ofereix X anys addicional.

b)

Inclusió del manteniment preventiu del sistema de bioimpressió guiada per làser durant almenys els
3 primers anys.
NO
SI s’ofereix incloure el pla de manteniment preventiu.
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Una vegada finalitzada la lectura del sobre C, la mesa encarrega als vocals tècnics de la mesa que
emetin informe d’acord amb els criteris establerts als plecs de clàusules administratives, informe que
es trametrà a la mesa per correu electrònic. Si es comprova que l’oferta econòmica presentada pot
ser considerada desproporcionada d’acord amb l’indicat a la PCAP es demanarà justificació de
l’oferta al licitador.
Un cop validat l’informe el president emetrà proposta d’adjudicació.
A les 11:00 h, havent preguntat als assistents si volen fer alguna observació, el president declara
acabada la sessió de la qual, com a secretària suplent, estenc aquesta acta.

La secretària suplent

Vist-i-plau
el president

Teresa Cirera Fortea

Josep M Canals Coll
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