ACTA D’OBERTURA DEL SOBRE 1
CP 2017-09
SUBMINISTRAMENT DE TRES
VENTILADORS VOLUMÈTRICS

Acta A. Obertura Sobre 1 – Documentació General

Al domicili del Consorci Sanitari del Garraf, Ronda Sant Camil sense número de Sant Pere
de Ribes, a les 11:00 hores del dia 5 de febrer de 2018, es constitueix la Mesa de
Contractació del Consorci Sanitari del Garraf designada per l’expedient de referència, en
sessió privada, per la contractació del subministrament de tres ventiladors volumètrics per
a l’Unitat de Cures Intensives del Consorci Sanitari del Garraf, mitjançant concurs per
procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada, i de tramitació ordinària.
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La Mesa de Contractació queda vàlidament constituïda per la compareixença dels
següents:
President:

Sr. Ricard Crespo Baquero, director econòmic financer

Secretari:

Sr. Eduard Duran, secretari tècnic

Vocal:

Sra. Laura-Ares Martínez assessora jurídica

S’excusen
Vocal:

Dr. Jaume Prat, director mèdic

Vocal:

Dra. Olga Farré, cap unitat de cures intensives

Vocal:

Sra. Marta Furró, supervisora del CSG

Vocal:

Sr. Josep Gomáriz, secretari del consell rector (suplent Eduard Duran)

D’acord amb l’ordre del dia prefixat a la convocatòria de la Mesa, es procedeix al
recompte de les empreses que han presentat la seva proposició i a l’obertura del Sobre 1Documentació general presentat pels licitadors, amb el següent resultat:



Empreses o persones jurídiques que han aportat les declaracions responsables
substitutives de la presentació de la documentació administrativa o bé la
documentació administrativa que es detalla a la clàusula 14.1 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars que, segons criteri de la Mesa i d’acord amb la legislació
vigent, reuneixen els requisits de capacitat per a contractar amb l’administració
pública:
Licitadors admesos
Cardiolink, S.L.
Dräger Medical Hispania, S.A.
General Electric Healthcare España, S.A.U.
Getinge Group Spain, S.L.U.
Medtronic Ibérica, S.A.
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No s’ha detectat cap incidència en l’entrega de la documentació administrativa de les
empreses licitadors.
La Mesa de contractació acorda la convocatòria per l’acte d’obertura pública dels sobres
2- Documentació tècnica per al dia 9 de febrer de 2018 a les 10:00 hores a la seu del
Consorci Sanitari del Garraf, Hospital Residència Sant Camil. A l’acte es procedirà a
l’obertura del contingut dels sobre 2 i a la remissió als serveis tècnics del Consorci per tal
que formulin l’informe corresponent.

I sense cap altra qüestió a considerar, sent les 11:15 hores del dia 5 de febrer de 2018, el
President de la Mesa dóna per acabada la reunió i perquè quedi constància dels aspectes
tractats i de les determinacions adoptades, s’estén la present acta que romandrà
publicada a la pàgina web del Consorci Sanitari del Garraf dins l’apartat “Perfil del
Contractant”.
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