ACTA D’OBERTURA DEL SOBRE 2

CP 2017-10
SUBMINISTRAMENT MATERIAL FUNGIBLE
NEUROESTIMULACIÓ I CESSIÓ NEUROESTIMULADOR

Acta d’obertura Sobre 2 – Documentació relativa als criteris d’adjudicació avaluables en funció d’un
judici de valor

Al domicili del Consorci Sanitari del Garraf, Ronda Sant Camil sense número de Sant Pere de Ribes, a les
10:05 hores del dia 15 de gener de 2018, es constitueix la Mesa de Contractació del Consorci Sanitari del
Garraf designada per l’expedient de referència, per la contractació del subministrament de material
fungible per a neuroestimulació i cessió d’un neuroestimulador pel 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 Robert, secretari tècnic

Vocal:

Sra. Laura-Ares Martínez, assessora jurídica

Vocal:

Dr. Jaume Prat, director mèdic

Vocal:

Dr. Jordi Carné Subirats, cap del servei

S’excusen
Vocal:

Dr. Javier Errando Ricol, cap de servei

Vocal:

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

Assisteix a la reunió el Sr. Albert Terol, en qualitat de delegat comercial i en representació de l’empresa
Neomedic, S.A.
Es recorda que en la reunió interna de la Mesa de Contractació del 8 de gener de 2018 es procedí a
l’obertura del “Sobre 1 – Documentació general”, on s’analitzà la documentació presentada per les
licitadores admetent-se a totes les empreses a participar en la licitació.
A continuació es procedeix a l’obertura del “Sobre 2 – documentació relativa als criteris d’adjudicació
avaluables en funció d’un judici de valor” de les empreses licitadores.
Prèviament a l’obertura del sobre 2 es recorda els criteris d’adjudicació avaluables en funció d’un judici
de valor establerts en el l’apartat P del Quadre de Característiques del contracte:

Concepte a Valorar

Punts

Adherència comperta de l'electrode endotraqueal als tubs endotraqueals (Segons mostres)

10

Funcionalitat del material fungible ofertat

7

Pla de formació

3
PUNTUACIÓ CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR
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Obert el sobre 2, es verifica que les empreses licitadores no han incorporat aspectes avaluables de
manera objectiva en dit sobre.
Valoració Tècnica
Atesa la necessitat d’analitzar les propostes tècniques i d’elaborar una valoració sobre els criteris
subjectius determinats als plecs, la Mesa de Contractació lliura la documentació tècnica continguda al
sobre 2 als tècnics de referència, per tal que determinin el compliment de les característiques mínimes
tècniques i valorin l’oferta tècnica d’acord amb el que s’ha detallat a l’apartat anterior. Aquesta
valoració subjectiva s’haurà de plasmar a l’informe tècnic preceptiu, el qual serà lliurat a la mesa.
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Rebut l’informe tècnic, la mesa de contractació elaborarà i publicarà acta de valoració de l’informe
tècnic i notificarà als licitadors de la data i hora per a l’obertura pública del sobre 3.
Sense cap altra qüestió a considerar, sent les 10:11 hores, el President de la Mesa dóna per acabada la
reunió i perquè en quedi constància del que s’ha tractat 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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RICARD
CRESPO
BAQUER
O

El Secretari de la Mesa

Firmado digitalmente por
RICARD CRESPO BAQUERO
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, ou=Vegeu https://
www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
sn=CRESPO BAQUERO,
givenName=RICARD,
serialNumber=46643409F,
cn=RICARD CRESPO
BAQUERO
Fecha: 2018.01.18 11:49:52
+01'00'

Sr. Ricard Crespo Baquero

CPISR-1
Eduard
Duran
Robert

Firmado
digitalmente por
CPISR-1 Eduard
Duran Robert
Fecha: 2018.01.18
10:11:52 +01'00'

Sr. Eduard Duran i Robert

Ronda Sant Camil, s/n - 08810 Sant Pere de Ribes

2/2

