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ACTA DE LA SESSIÓ DE QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ GENERAL (SOBRE A)
Exp. 2022/59
Identificació de la sessió:
Data: 4 de juliol de 2022
Hora: 9:30 h
Lloc: Sessió virtual 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 privada, 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 (excusa la seva presencia).
Maurici Romero Mulero, Interventor UB
Mireia Cunill Abancó, Lletrada Serveis Jurídics
Fàtima Pujol Fernández, secretaria (excusa la seva presència).
Membres suplents de la MC
Teresa Cirera Fortea, secretaria suplent.
Com a organitzadora de la sessió i suport tècnic a la MC
Imma Aymamí Bidó
Ordre del dia:
-

Qualificació de la documentació general (sobre A).

Desenvolupament de la sessió:
El president obre la sessió a les 9:30 h
En primer lloc la secretària suplent de la mesa informa que dins el termini establert per a la
presentació, 1 de juliol de 2022 a les 14:00 h, s’ha rebut una única oferta:

Una vegada analitzat el contingut del sobre A, la mesa admet a licitació a POIETIS. Únicament
indicar que la documentació presentada per POIETIS ve signada manualment i la mesa acorda
requerir tota la documentació original en el moment de l’adjudicació.
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A les 9:50 h el president declara acabada la sessió de la qual, com a secretària suplent, estenc
aquesta acta.
La secretària suplent

Vist-i-plau
President

Teresa Cirera Fortea

Josep M Canals Coll
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