RESOLUCIÓ DE CONTRACTACIÓ 20/2020, DEL PRESIDENT DEL
PARLAMENT, PER LA QUAL S’ADJUDICA LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
MANTENIMENT DEL SISTEMA DE VIGILÀNCIA DEL CIRCUIT TANCAT DE
TELEVISIÓ INTERIOR I EXTERIOR DE L’EDIFICI DEL PARLAMENT DE
CATALUNYA
Informació sobre l’expedient

Contractació:

Contractació del servei de manteniment del sistema de vigilància del
circuit tancat de televisió interior i exterior de l’edifici del Parlament
de Catalunya

Número d’expedient:

PARLC-2020-00144

Atès el que estableixen l’article 152.3 dels Estatuts del règim i el govern interiors del
Parlament de Catalunya i l’article 159 de la Llei de l’Estat 9/2017, del 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP), i de conformitat amb l’informe del responsable tècnic
jurídic en contractació de data 8 de octubre de 2020 i l’acta de la mesa de contractació
d’obertura dels sobres 2 (documentació corresponent a criteris d’adjudicació quantificables
automàticament) i de proposta de classificació a l’òrgan de contractació de data 16 de
setembre de 2020,

RESOLC:
1. Adjudicar motivadament la contractació del servei de manteniment del sistema de
vigilància del circuit tancat de televisió interior i exterior de l’edifici del Parlament de
Catalunya (PARLC-2020-00144) a l’empresa Elecnor Seguridad, S.L. que és la que ha
presentat l’oferta més avantatjosa, una vegada aplicats els criteris d’adjudicació que
estableix el plec de clàusules administratives, de conformitat amb la proposta de la mesa de
contractació del 16 de setembre de 2020, per un import màxim de 33.999,00 euros que amb
el 21% d’IVA fa un total de 41.138,79 €, per als tres anys de durada de contracte.
2. Autoritzar els serveis administratius corresponents a comptabilitzar el compromís de la
despesa en el sistema corporatiu de comptabilitat GECAT, i també a comptabilitzar en el dit
sistema el reconeixement de les obligacions econòmiques derivades, que s’haurà d’efectuar
un cop els serveis administratius competents certifiquin la prestació efectiva de l’objecte
contractual.
3. Notificar a l’empresa adjudicatària i a la resta de candidats l’adjudicació del contracte, en
compliment del que estableix l’article 150.3 de la Llei de contractes del sector públic, amb
indicació del termini per a poder interposar els recursos corresponents, i inserir-lo en el perfil
de contractant.
4. Encomanar als serveis administratius que requereixin a l’empresa adjudicatària que
formalitzi el contracte.
5. Publicar la formalització del contracte en el perfil del contractant d’acord amb l’article
154.1 de la LCSP, una vegada complerts tots els tràmits preceptius establerts a aquest
efecte.

1|2

El president del Parlament

Roger Torrent i Ramió
Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2020

(Aquest document és una còpia idèntica de l’original signat).
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