GENERALITAT DE CATALUNYA

Mesa Privada de contractació (obertura sobre B)

Expedient

TRD/18

Núm. de lots

1 a 14

Procediment

Obert

Objecte

Acord marc, amb nova licitació dels serveis sanitaris de Teràpia Respiratòria a

Modalitat

Contracte Públic

Tipus

Serveis

Domicili (TRD) en l’àmbit geogràfic de Catalunya

Import base €
Valor estimat
Termini d'execució

IVA €

Import amb IVA €

-

-

207.790.290,00
4 Anys

Identificació de la sessió
Data: 28 de gener de 2020
Horari: 9:30:00
Lloc: Sala 4a planta bauxa. Edifici Olimpia

Assistents
Nom

Càrrec Mesa

Càrrec Persona

Ivan Planas Miret

President

Director de l'Àrea de Recursos

Elisa Betriu Sangüesa

Secretari/ària

Josep Miquel Oliva Maestre

Vocal

Econòmics
Tècnic de l'Àrea de Recursos
Econòmics

Marta Lopez Bofarull

en

Interventor de la Intervenció

representació d'Intervenció

Delegada al CatSalut

Vocal

Lletrada del CatSalut

en

representació

d'Assessoria Jurídica
Gràcia Dafonte Cufi

Francesc Güell Viaplana
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Vocal en representació de l'Àrea

Tècnic de l'Àrea de Recursos

de Recursos Econòmics

Econòmics

Vocal en representació de l’Àrea

Tècnic

d’Atenció Sanitària

Sanitària

de

l'Àrea

d’Atenció

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0FC4WYINYL0ZK4UTSM1DFCVGAPJSN3NU*
0FC4WYINYL0ZK4UTSM1DFCVGAPJSN3NU

Data creació còpia:
04/08/2020 13:31:34
Data caducitat còpia:
04/08/2023 00:00:00
Pàgina 1 de 3

Ordre del dia
1. Constitució de la mesa
2. Comunicació del resultat de l'obertura i examen dels sobres A

GENERALITAT DE CATALUNYA

3. Obertura dels sobres B corresponents als criteris susceptibles de judici de valor
Desenvolupament de la sessió
El president de la Mesa saluda als assistents i els informa de l'objecte de la present sessió.
Seguidament, comunica la relació dels licitadors que han presentat la documentació dins del
termini de licitació i que han estat admesos a la licitació com a conseqüència de l'examen de la
documentació personal presentada, i que són les següents:
-

AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAÑA, SL

-

ESTEVE TEIJIN HEALTHCARE, SL

-

LINDE MEDICA SLU

-

OXIMESA SLU

-

OXIGEN SALUD, SA

-

VIVISOL IBÉRICA, SLU

-

CONTSE, SAU

A continuació, el president autoritza la secretària de la Mesa a procedir a l'obertura dels sobres,
mitjançant l’eina Sobre Digital corresponents a la documentació susceptible de judici de valor
dels licitadors presentats.

Arran d’unes incidències en l’eina Sobre Digital s’ha vist aturada la sessió que finalment s’ha
pogut reprendre a les 10:00 hores.

La secretaria informa als licitadors que s’obrirà tota la documentació continguda en totes les
ofertes presentades per corroborar que no tinguin problemes de descodificació i no continguin
virus que pugin malmetre l’oferta.

Atès el volum de documentació dels sobres, únicament es dona lectura del document que conté
l’índex o bé la declaració de presentació d’única oferta per a tots els lots als que liciten.
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Acords
Un cop oberts els sobres, i atès que no es detecta cap incident en l’apertura de la documentació,
la Mesa acorda admetre les ofertes presentades sense perjudici que del posterior examen de la
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documentació tècnica continguda en els sobres se'n derivin causes per la seva exclusió.

El president aixeca la sessió a les 11.30 hores, de la qual estenc, com a secretària, aquesta
acta.

La secretaria

Vist i plau
El president
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