ACTA DE VALORACIÓ D’INFORME TÈCNIC
CP 2018-02
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
MOBILIARI CLÍNIC

ACTA DE VALORACIÓ DE L’INFORME TÈCNIC
Al domicili del Consorci Sanitari del Garraf, ronda Sant Camil s/n de Sant Pere de Ribes, a les 09:00
hores del dia 16 de maig de 2018, es constitueix la Mesa de Contractació designada per l’expedient
de referència, en sessió privada, per la contractació del subministrament de mobiliari clínic per
diverses unitats del Consorci Sanitari del Garraf, mitjançant concurs per procediment obert, no
subjecte a regulació harmonitzada, i de tramitació ordinària.
La Mesa de Contractació queda vàlidament constituïda per la compareixença dels següents:
President: Sr. Ricard Crespo, director econòmic-financer i de serveis generals
Secretari: Sr. Eduard Duran, secretari tècnic del CSG
Consorci Sanitari del Garraf - NIF Q 0801633 I

Vocal: Sra. Laura Ares Martínez, assessora jurídica
Vocal: Sra. Laura Martí, cap de compres
Vocal: Sr. Jordi Martínez, administratiu de serveis generals
S’excusen
Vocal: Sra. Marta Terrones, cap de serveis generals
Vocal suplent: Sra. Teresa del Valle, assessor jurídic (suplent Laura Ares Martínez)
Vocal suplent: Josep Gomariz, secretari Consell Rector (suplent Eduard Duran)
D’acord amb l’ordre del dia prefixat a la convocatòria de la Mesa, s’informa que en finalitzar l’acte
d’obertura del sobre 2 relatiu a les proposicions tècniques avaluables en funció d’un judici de valor,
en data 25 d’abril de 2018, es va procedir a lliurar la documentació tècnica presentada pels licitadors
als tècnics de referència, per a realitzar llurs valoracions i l’informe pertinent.
Que la Mesa ha rebut en data 9 de maig de 2018 informe de compliment de requisits mínims i de
valoració tècnica respecte aquells criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor.
És important detallar que després de l’anàlisi de la documentació aportada, les dues empreses han
presentat certificats de compromís en relació a les característiques mínimes tècniques genèriques
quedant així admeses per tal de procedir a la valoració tècnica dels productes oferts.
VALORACIÓ
A l’hora de valorar la documentació lliurada, s’han tingut en compte els requisits avaluables
mitjançant judici de valor establerts en l’apartat R. Criteris de valoració de les ofertes del Quadre de
Característiques:
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Analitzada la documentació lliurada, els tècnics presenten en aquest acte a la Mesa de contractació
l’Informe de valoració de les característiques tècniques puntuables mitjançant judici de valor, que
s’adjunta a la present acta.
En el present acte, la Mesa de Contractació fa un recull de les conclusions de la valoració, essent la
que segueix:
La valoració del Lot 1, relatiu a les butaques de descans de malalt, butaques de suport per zones
comuns i les cadires per les habitacions amb braços és la següent:

En relació al lot 2, relatiu als llits plegables auxiliars de tipus “plegatín” amb matalàs, únicament va
presentar oferta l’empresa Indústrias Hidràulicas Pardo, S.L., a la qual s’ha atorgat la present
puntuació:
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Respecte el lot 3, on es licitaven les tauletes de nit, després d’analitzar la documentació aportada, els
tècnics de referència consideren que des del punt de vista tècnic cap de les dues ofertes compleixen
amb les característiques mínimes exigides, determinant que el lot ha de quedar desert.
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En relació al Lot 4, relatiu a la tauleta auxiliar tipus faristol, les puntuacions atorgades pels tècnics de
referència són les següents:

Finalment, en relació al lot 5, relatiu al mobiliari d’oficina ha quedat desert atès que cap de les
empreses licitadores ha licitat per a l’adjudicació del citat lot.
S’informa que la data d’obertura del “Sobre 3 – Documentació relativa als criteris d’adjudicació
quantificables de forma automàtica” s’efectuarà en data 23 de maig de 2018 a les 09:00 a l’Hospital
Residència Sant Camil, a ronda Sant Camil, s/n del 08810 de Sant Pere de Ribes.
Sense cap altra qüestió a considerar, sent les 10:00 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”.
El President de la Mesa
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