ACTA D’OBERTURA DEL SOBRE 2
CP 2018-02
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
MOBILIARI CLÍNIC

Acta B. Obertura Sobre 2 – Documentació relativa als criteris d’adjudicació
avaluables mitjançant judici de valor

Consorci Sanitari del Garraf - NIF Q 0801633 I

Al domicili del Consorci Sanitari del Garraf, Ronda Sant Camil sense número de
Sant Pere de Ribes, a les 09:00 hores del dia 25 d’abril 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
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
Vocal: Sra. Laura Ares Martínez, assessora jurídica
Vocal: Sra. Marta Terrones, cap de serveis generals
Vocal: Sra. Laura Martí, cap de compres
Vocal: Sr. Jordi Martínez, administratiu de serveis generals
S’excusen
Vocal suplent: Sra. Teresa del Valle, assessor jurídic (suplent Laura Ares Martínez)
Vocal suplent: Josep Gomariz, secretari Consell Rector (suplent Eduard Duran)

Assisteix a l’acte d’obertura pública d’aquest sobre 2 el Sr. Xavier Herrera, delegat
comercial de Catalunya de l’empresa Industrias Hidráulicas Pardo, S.L.
Després de 5 minuts de cortesia per a la compareixença dels altres licitadors i
sense cap altra assistència, el president determina l’inici de la sessió.
Es recorda que en la reunió interna de la Mesa de Contractació del 19 d’abril es
procedí a l’obertura del “Sobre 1 – Documentació General”.
En aquesta obertura es detectà incidència en la documentació presentada per
l’empresa Linet Iberia, S.L.. A la notificació de la publicació de l’acta d’obertura del
sobre 1, se’ls requerí per a l’esmena de la documentació, atorgant el període de 3
dies hàbils per a presentació de la documentació correcta. L’empresa presentà la
documentació en temps i forma i totes les empreses quedaren admeses al
procediment de licitació.
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Després de donar a conèixer aquest aspecte, es procedeix a l’obertura del “Sobre
2 – Documentació relativa als criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de
valor” de les empreses licitadores.
Es recorda que els criteris d’adjudicació, els quals quedaren establerts en el Punt
R. del Quadre de Característiques del contracte:
CRITERIS DE VALORACIÓ SUBJECTIVA
Documentació tècnica del producte
* Documentació tècnica del producte, recanvis, accessoris amb plànols i esquemes
*Control de Qualitat
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Documentació relativa al servei tècnic
* Pla de manteniment preventiu (inclourà les actuacions i freqüències)
* Pla de manteniment correctiu (inclourà descripció de les avaries més usuals i recanvis més
freqüents)
* Descripció i organització del servei tècnic (horari, atenció telefònica i presencial)

Puntuació Puntuació
parcial
total
15
10
5
15
3
6
6

PUNTUACIÓ TOTAL CRITERIS SUBJECTIUS

30

Obert el sobre 2, es verifica que les empreses licitadores han incorporat la
documentació determinada al Plec de Prescripcions Tècniques.

Valoració tècnica
En relació a les propostes tècniques presentades per les licitadores, la Mesa de
Contractació lliura la documentació als tècnics de referència que determinaran el
compliment de les característiques mínimes determinades al Plec de Prescripcions
Tècniques i efectuarà la valoració de l’oferta d’acord amb la puntuació subjectiva
detallada anteriorment. Aquesta valoració tècnica subjecta a judici de valor es
plasmarà en un informe que serà lliurat a la Mesa de contractació per a la seva
valoració i per tal que emeti la proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractació.
I sense cap altra qüestió a considerar, sent les 09:09 hores del dia 25 d’abril 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”.

El President de la Mesa
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