82fbd22e823e4948f9d6c716939c95380889f77f

El codi segur de verificació permet contrastar l'autenticitat d'aquesta còpia mitjançant l'accés a l'adreça web següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/VerificacioDocuments/82fbd22e823e4948f9d6c716939c95380889f77f
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Acta de la Mesa de contractació reunida en sessió pública per a l'obertura de la
documentació tècnica (sobres B)
Contracte : Contracte Públic
Unitat promotora : Equipaments
Tipus : Subministraments
Procediment : Obert
Expedient : SCS-2018-130
Criteris d’adjudicació: Diversos
Títol : Equipament mèdic divers per als quiròfans de l'Àrea General de l'Hospital
Universitari de la Vall Hebron

Valor estimat del
contracte (sense IVA) :
Pressupost licitació :
Termini d’execució :

Import €
468.400,00

IVA €

Import total €

468.400,00

98.364,00

566.764,00

4 mesos

Identificació de la sessió
Data: 26.04.2018
Horari: 12:25 (amb l’assistència del públic relacionat en document apart)
Lloc: Travessera de les Corts, 131-159. Edifici Olímpia. Sala 4- planta baixa
Assistents
Nom

Càrrec Mesa

Càrrec Persona

Martí Ballart i Torras

President

Cap de la Divisió de
Recursos Físics

Sandra Pallarès i Albaladejo

Vocal en
representació
d’Assessoria
Jurídica

Tècnic de l'Assessoria
Jurídica

F. Javier Pueyo Mur

Vocal en
representació
d'Intervenció /
Control Intern

Supervisor de
Comptabilitat i Control de
la Intervenció Delegada

Núria Curriu i Navarro

Vocal

Tècnic de la Unitat
d'Equipaments de la
Divisió de Recursos
Físics

Adrià Claramunt Núñez

Secretari

Tècnic de la Unitat de
Contractacions de la
Divisió de Recursos
Físics

Han excusat la seva assistència la senyora Pilar Muñoz i el senyor Jordi Sospedra,
tècnics de la Divisió de Recursos Físics.
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Not Verified
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Ordre del dia
1. Constitució de la mesa
2. Comunicació del resultat de l'obertura i examen dels sobres A
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, dóna la paraula al secretari, que 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 és la següent:
- DISMEVAL, SL
- IZASA HOSPITAL, SLU
- MICRODAN, SA
- PALEX MEDICAL, SL
- REIN MEDICAL SYSTEM, SA
- SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA
- SUMINISTROS HOSPITALARIOS, SA
A continuació, després d'haver ofert als assistents la possibilitat de fer les
manifestacions que considerin oportunes, alhora de comprovar que els sobres B es
troben en el mateix estat en que es van presentar, el president autoritza el secretari de
la Mesa a procedir a l'obertura dels sobres corresponents a la documentació
susceptible de judici de valor dels licitadors admesos, dels quals se’n llegeix l’annex B
amb la marca i model ofertats.
Acords
Un cop oberts els sobres, la Mesa acorda admetre les ofertes presentades sense
perjudici que del posterior examen de la documentació tècnica continguda en els
sobres se'n derivin causes per la seva exclusió.
El president aixeca la sessió a les 12.35 hores, de la qual estenc, com a secretari,
aquesta acta.
El secretari

Vist i plau
El president
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signatura electrònica dels actes administratius i de les manifestacions de voluntat en
suport informàtic".
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