ANUNCI
De Parlament de Catalunya pel qual es fa pública la licitació d'un
contracte del servei de manteniment del sistema de vigilància del
circuit tancat de televisió interior i exterior de l’edifici del
Parlament de Catalunya (exp. PARLC-2020-00144)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Parlament de Catalunya.
b) Número d’identificació: S0833001A.
c) Dependència que tramita l'expedient: Parlament de Catalunya,
Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat.
d) Tipus de poder adjudicador: Ens estatutari.
e) Número d'expedient: PARLC-2020-00144.
-2
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)

Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Parlament de Catalunya.
Domicili: Parc de la Ciutadella, s/n.
Localitat i codi postal: Barcelona, CP: 08003.
Codi NUTS: ES511
Telèfon: 933046577.
Adreça electrònica: contractaciopublica@parlament.cat.
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/PARLC
Data límit d'obtenció de documents i informació: 3 de setembre
de 2020 a les 12:00 hores
Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9h a 14h

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: PARLC-2020-00144 - Contractació del
servei de manteniment del sistema de vigilància del circuit
tancat de televisió interior i exterior de l'edifici del
Parlament de Catalunya.
b) Admissió de pròrroga: sí
c) Divisió per lots: no.
d) Lloc d'execució: Barcelona.
e) Termini d'execució: 3 anys.
f) Codi CPV: 32235000-9
g) Codi NUTS: ES511
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis.
b) Tramitació: ordinari.
c) Procediment: obert simplificat (art.159, apartats 1 a 5,
LCSP).
d) Contracte reservat: no.
e) S’aplica subhasta electrònica: no.

-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 75.000,00 euros, sense IVA.
-6 Admissió de variants: no.
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació.
-8 Requisits específics del contractista
a) Solvència:
L’establerta
en
el
plec
administratives.

de

clàusules

-9 Criteris d’adjudicació:
Criteris d’avaluació quantificables automàticament

Punts
75

I. Oferta econòmica per al servei de manteniment
preventiu i correctiu i l’assistència operativa
necessària per a l’optimització de l’equipament
del CTTV del Parlament de Catalunya

55

II. Percentatge de baixa lineal respecte al
preu/hora per operari oficial de primera per a
altres actuacions i correctius extraordinaris

10

III. Percentatge de baixa lineal respecte al preu
de tarifa del material

10

Criteris d’avaluació no quantificables automàticament
IV. Memòria executiva de l’oferta

Punts
25
15

a) Pla de manteniment

10

b) Mitjans tècnics i auxiliars adscrits

5

V. Serveis addicionals i millores proposades

10

a) Millores en les infraestructures

7

b) Millores en l’àmbit energètic i ambiental

3

-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: les
establertes en el plec de clàusules administratives.

-11 ACP aplicable al contracte? no
-12 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 8.9.2020, a les 12:00 hores
b) Documentació que cal presentar: Sobre 1 i Sobre 2.
c) Presentació d’ofertes:
c.1) Presentació Electrònica (Sobre Digital):
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/PARLC
d) Facturació electrònica: sí.
-13 Obertura de proposicions
a) Entitat: Parlament de Catalunya.
b) Lloc: Palau del Parlament (parc de la Ciutadella, s/n)
c) Data (sobre 2): 16 de setembre de 2020
d) Hora: 12 hores.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: No aplica.
-14 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català o
castellà.
-15 Recurs
Vegeu el plec de clàusules administratives.

22 de juliol de 2020

Xavier Muro i Bas
Secretari General
(Aquest document és còpia idèntica de l’original signat)

