ACTA de la Mesa d’obertura de la documentació (sobre 2 i 3)
Expedient CS/CC00/1100709080/18/AMUP
El dia 26 de juliol de 2018 a les 10:35 hores, tal com consta a la convocatòria de la Mesa de
contractació, s’ha celebrat la sessió d’obertura dels sobres núm. 2 i 3 presentats al procediment
tramitat mitjançant l’eina “Sobre Digital 2.0”.
Membres de la Mesa:
Han estat nomenats membres de la Mesa de contractació, identificats nominalment, els següents:
President/a: Maria Blanco Campanero
President/a suplent: Blanca Olmo Panadero
Vocals:
Un membre de l’Assessoria Jurídica: Sr. Xavier Ramírez
Director de gestió de l’ICS: Sr. Miquel Arrufat o persona en qui delegui
Gerència de Compres:
Jordi Morera o persona en qui delegui
Salvador Sánchez o persona en qui delegui
Secretari/a: Jordi Garcia
Ordre del dia:
Obertura de la documentació continguda al sobre digital número 2 i 3 presentat en l’expedient de
contractació CS/CC00/1100709080/18/AMUP, per a la contractació de consumibles d’impressió per
a equips mèdics.
Desenvolupament de la sessió:
Participen en el desenvolupament de la sessió els custodis següents: Marta Pomarol i Blanca
Olmo.
S’inicia la sessió entrant a l’eina “Sobre Digital 2.0” i identificant l’expedient de licitació i i el
procediment de contractació, el qual s’ha tramitat mitjançant procediment obert d’acord amb allò
previst a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en endavant LCSP, i a
l’establert als documents que regeixen la contractació.
Aquesta sessió té com a finalitat l’obertura del sobre 2 i 3 els quals contenen la documentació
tècnica (2) i econòmica o de criteris subjectes a formula (3) i altra documentació requerida, d’acord
amb els plecs que regeixen la contractació i els quals han estat presentats en sobre electrònic.
Constituïda vàlidament la Mesa de contractació, d’acord amb la normativa de desenvolupament
(article 21 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic) els custodis apliquen les credencials,
complint amb el quòrum mínim, en l’interval de temps que s’ha definit prèviament, i arribades la
data i hora assenyalades.
S’inicia la sessió a les 10:35 hores.

Abans de constituir-se en sessió pública, els membres de la mesa, en sessió privada, examinen la
subsanació de la documentació personal indicada a l’acta de la sessió anterior i determinen que la
documentació és correcta.
Assisteixen a aquest acte les empreses AB MEDICA GROUP SA, D'4 DISTRIB.HOSPITALARIAS
SL i RIBAS MEDICINA SL.
A continuació es procedeix a l’obertura dels sobres electrònics corresponents als sobres número 2 i
3.
D’acord amb l’anterior, la Mesa adopta els següents
Acords
1. Admetre a la licitació a totes les empreses presentades.
S’informa als membres de la Mesa per a la seva consideració, que les ofertes econòmiques es
publicaran al perfil de contractant de l’ICS.
Sense més temes per tractar, la Presidència dóna per finalitzada la sessió, de la qual s’estén
aquesta acta signada pel Secretari i amb el vist i plau de la Presidenta suplent, essent les 10:45
hores.

Peu recurs
Contra aquest acte de la Mesa de contractació es podrà interposar recurs especial en matèria de
contractació, d’acord amb allò establert a l’article 44.2.b LCSP
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