ASSUMPTE: INFORMACIÓ DE L’ACTE ÚNICA D’OBERTURA DELS SOBRE 0
(Declaració d’interès en participar o no en el procediment negociat), EL SOBRE A
(documentació tècnica que permeti valorar els criteris dependents d’un judici de
valor) SOBRES B (informació econòmica)
CONTRACTE: Acord Marc per al subministrament de Agulles i llancetes, tramitat
pel consorci de la salut i d’atenció social de Catalunya, per procediment obert i
tràmit ordinari - CSC E 3/15-

GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL, AIE: RM Tarragona, tom 1283, foli 211, full T-14557, CIF V-43 496 652

De conformitat amb allò establert al plec de clàusules administratives que regeixen
l’Acord Marc del subministrament de agulles i llancetes, CSC E 3/15, s’informa que
l’acte d’obertura dels SOBRES “0+ A i B”, de conformitat amb el que s’estableix en la
clàusula vint – i – cinquena: “Les empreses adjudicatàries de l’acord marc pel fet
d’haver-lo formalitzat, s’obliguen a presentar oferta en les licitacions derivades, en virtut
del que disposa l’article 198.4 del TRLCSP, la qual haurà de mantenir o millorar el preu
al que li ha estat adjudicat a l’Acord Marc i mantenir o millorar la resta de condicions
ofertes a l’Acord Marc”:

Convocats:
President: Sr. Antoni Foz Bosch, Director d’Aprovisionaments i Logística de GINSA, AIE.
Vocal: Sra. Esther Cerrillo, Infermera de proves especials de HSJR.
Vocal: Sra. Anna Figuera, Cap de proves especials i recursos materials d’HSJR.
Vocal: Sra. Rosa Gil, Adjunta Unitat de Vigilància de la Salut de HSJR.
Vocal: Sr. Juan Antonio Espinosa, Cap d’aprovisionaments de GINSA, AIE.
Secretari: Sra. Sheila Borrell, Unitat de Contractació de GINSA, AIE.
S’informa que l’acte d’obertura dels SOBRES “0+ A i B”, es celebrarà el proper dia 29
de setembre del 2017, a les 13:00 hores, la Mesa de Contractació en relació a
l’expedient contractació CSC E 3/15 – Acord Marc per al subministrament d’agulles i
llancetes, que tindrà lloc a la sala número 2 de GINSA de les dependències ubicades a
l’Hospital Sant Joan de Reus, Avinguda del Dr. Josep Laporte, nº2, de Reus (Tarragona).

Reus, a 28 de setembre del 2017

Secretaria de la Mesa de Contractació

Av. del Doctor Josep Laporte, 2
43204 Reus
Tel. 977 312 228 - Fax 977 323 690
www.grupsagessa.cat

LA NOSTRA MISSIÓ: som un grup de titularitat pública format per
persones compromeses a donar serveis d’excel·lència en els àmbits de
l’atenció sanitària, social i d’acció educativa.
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