Mesa privada per a l’obertura del sobre A corresponent a la documentació
administrativa
Expedient

SCS-2021-97

Unitat

Àrea d'Atenció Sanitària – GSP

Modalitat

Contracte Públic

promotora
Procediment

Obert

Tipus

Serveis

Objecte

Contractació basada del lot pediàtric de l'acord marc de contractació dels
serveis sanitaris de teràpia respiratòria a domicili en l'àmbit geogràfic de
Catalunya.

Pressupost base de

2.406.560,60

licitació
Valor estimat

5.294.433,32

Termini d'execució

2 anys

Identificació de la sessió
Data: 5 de febrer de 2021
Horari: 13:00
Lloc: mitjançant plataforma digital Teams
Assistents
Nom

Càrrec Mesa

Càrrec Persona

Ivan Planas

President

Director de l’Àrea Econòmica

Elisa Betriu

Secretària

Tècnic de l'Àrea d’Organitzacions i
Professionals

Josep Miquel Oliva

Vocal en

Interventor Delegat al CatSalut

representació d'Intervenció
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Sandra Pallarès

Vocal en representació

Lletrada del CatSalut

d'Assessoria Jurídica
Gràcia Dafonte
David Magem

Vocal en representació de

Tècnic de l'Àrea de Recursos

l'Àrea Econòmica

Econòmics

Vocal en representació de

Tècnic de l'Àrea Assistencial

l’Àrea Assistencial
Ordre del dia
1. Constitució de la mesa
2. Obertura i examen del sobre A
3. Aprovació de les empreses admeses si s'escau, excloses i/o d’esmenes.
Desenvolupament de la sessió
El president obre la sessió i, un cop constituïda la mesa, autoritza la secretària a obrir els
sobres A rebuts dins del termini de presentació de proposicions de les següents empreses:
•

Air Liquide Healthcare España, SL (B84745801)

•

Esteve Teijin Healthcare, SL (B65039760)

•

Oximesa, SLU (B18014134)

•

Vivisol Iberica, SLU (B62787809)

•

Oxigen Salud, SA (A58573171)

Els membres de la mesa examinen la documentació.
Acords
Després de l'anàlisi de la documentació presentada, la mesa acorda que la documentació es
correcte.
El president aixeca la sessió a les 13:30 hores, de la qual estenc, com a secretària, aquesta
acta.
La secretària

Vist i plau
El president
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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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