Acta de la sessió pública celebrada a Sabadell el dia 25 de Novembre del 2021 a les 13:00 hores
a la Sala de Juntes de Direcció General, edifici la Salut, a l’adreça Parc Taulí, 1, per la Mesa de
Contractació del procediment obert, amb expedient núm. 21SM0820 per la contractació del
subministrament de Subministrament i instal·lació electrònica de xarxa (conmutadors), pel
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí i entitats adherides Fundació Parc Tauli i Sabadell Gent
Gran.
Assisteixen a la reunió: (membres de la mesa de contractació)
Rol
Persona
Càrrec
President/a
Anna Benavent Navarro Direcció d’Organització i Sistemes
d’Informació del CCSPT
Vocal jurídic
Marta López Bofarull
Coordinadora de l'Oficina Jurídica
Secretari/a
Encarna Martín
Tècnica superior adscrita a la Secretaria
Bermúdez
Tècnica, d’Assumptes Jurídics i de
Contractació del CCSPT
Vocal
Pere Escuder Torres
Cap de Projecte de Serveis Informàtics del
CCSPT
Vocal
Sonia Carrasco Barba
Tècnica superior adscrita a la Secretaria
Tècnica, d’Assumptes Jurídics i de
Contractació del CCSPT
Vocal
Vicente Martín López
Responsable del control econòmic
pressupostari del CCSPT

Constatada l’existència de quòrum suficient, la Presidenta declara obert aquest acte.
Per part de la Presidenta de la Mesa es dóna la benvinguda al públic assistent i es fa pública la
valoració assignada (s’annexa a l’acta) dels criteris no quantificables automàticament en relació
a les ofertes acceptades a la licitació per a la contractació del present subministrament.
Es deixa constància que assisteixen al present acte representants de les empreses licitadores:
- ACUNTIA SAU (AXIANS)
- CAMBRA DE CONTRACTISTES D’OBRES DE CATALUNYA
A continuació, per part de la Secretària, es procedeix, mitjançant l’eina Sobre Digital 2.0, a
l’obertura dels sobres C relatiu a la documentació econòmica per avaluar aquells criteris
quantificables automàticament i a la lectura en veu alta dels preus finals ofertats, dades que es
reflecteixen en l’annex que s’adjunta a aquesta acta.
S’ha procedit a llegir les ofertes econòmiques corresponents, i en el moment que es faci difusió
de les valoracions de totes les ofertes presentades, es donarà compte d’aquestes mitjançant la
Plataforma pública de contractació.
I no havent-hi altres temes a tractar, la Presidenta acorda aixecar la reunió, a les 13:15 hores,
prèvia lectura d’aquesta acta que és trobada conforme pels membres de la mesa assistents, la
qual cosa certifico com a Secretària.
Vist i Plau,

President/a
Anna Benavent Navarro

Secretari/a
Encarna Martín Bermúdez
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