ACTA D’ACCEPTACIÓ D’ESMENES I ACLARIMENTS DE LA DOCUMENTACIÓ
ADMINISTRATIVA DE DUES EMPRESES LICITADORES I DE PRESENTACIÓ
DE L’INFORME TÈCNIC DE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES DELS
SOBRES 1 (DOCUMENTACIÓ CORRESPONENT A CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
NO QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT) PRESENTADES PELS
LICITADORS I D’ASSUMPCIÓ DE L’INFORME PER LA MESA DE
CONTRACTACIÓ

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

Núm. d'expedient:

PARLC-2020-00144 (TEEC)

Tipus de contracte:

serveis

Procediment:

Obert simplificat (art. 159.1 a 5 de la LCSP)

Al Palau del Parlament, el dia 16 de setembre de 2020, a les 12 hores i 6 minuts, a la sala
6, es reuneix la mesa de contractació de l’expedient referenciat a l’encapçalament que està
integrada pels següents membres:
President:

Ferran Domínguez, director de l’Oficina de Contractació, en substitució
de Xavier Muro, secretari general del Parlament.

Vocals:

Albert Vidal, responsable de fiscalització, en substitució de Maria Guiu,
oïdora de comptes en funcions del Parlament.
Tristan Llusà, responsable tècnic jurídic en contractació
Maria Beascoa, cap d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat

Secretària:

Felisa Lora, gestora de contractació

Altres assistents:

Blai Lliso, responsable d’instal·lacions i de climatització
Maria A. Sala, cap de l'Àrea de Despesa, Contractació i Administració

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Primer. L’objecte d’aquesta sessió és l’acceptació d’esmenes i aclariments de la
documentació administrativa de dues empreses licitadores i la presentació de la valoració
feta pels tècnics del Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat de la
documentació presentada pels licitadors en el sobre 1, corresponent a criteris de valoració
no quantificables automàticament.
Segon. El responsable tècnic jurídic informa de la documentació que l’empresa Control
d’Accés i Temps Balear, S.L. ha presentat en resposta al requeriment d’esmena relativa a la
validesa de la signatura de la declaració responsable. S’informa que es van sol·licitar
aclariments als serveis de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) i que, un
cop consultats els serveis tècnics informàtics del Parlament, la incidència sembla de caràcter
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informàtic. Es proposa admetre l’empresa i que, en cas que resultés adjudicatària, se li
requereixi la presentació de poders del representant de la mateixa.
Tercer. El responsable tècnic jurídic informa de la documentació que l’empresa Ditec
Comunicaciones S.L. ha presentat en resposta al requeriment d’aclariment relatiu al punt
número 13 sobre el volum de negoci de l’empresa que van fer constar a la declaració
responsable aportada. Així, l’empresa aclareix que les incongruències detectades es deuen
a un error d’interpretació del requisit de solvència econòmica i financera, que corregeix en
el seu escrit d’aclariment aportant les xifres de volum de negoci corresponents als exercicis
2017, 2018 i 2019.
Quart. El president dona la paraula a la cap d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat i al
responsable d’instal·lacions i de climatització, que presenten l’informe tècnic de valoració
dels sobres 1 de data del 9 de setembre de 2020, que conté la valoració i la proposta de
puntuació de les ofertes relatives a la documentació corresponent a criteris d’adjudicació no
quantificables automàticament presentada per les empreses licitadores que van ser admeses
a la licitació.
S’informa que, amb caràcter general, les propostes fetes en l’apartat de la memòria
executiva obtenen una puntuació mitjana respecte de la puntuació màxima per a aquest
concepte, excepte Ditec Comunicaciones, S.L. que és l’empresa que actualment realitza el
servei objecte de la contractació i que obté la puntuació més alta en aquest apartat, atès
que és coneixedora de les instal·lacions i aporta, entre d’altres recursos, estoc de material i
l’expertesa del personal que proposen adscriure.
En l’apartat de serveis addicionals i millores proposades, en cavi, és on algunes de les ofertes
destaquen amb la realització de propostes de millora molt ben valorades, com la renovació
de maquinari.
D’altra banda, es constata que algunes de les ofertes presentades són genèriques i mancades
de de concreció respecte dels recursos específics a destinar en la contractació amb el
Parlament.
Cinquè. La mesa de contractació, seguint les puntuacions proposades en l’informe tècnic,
procedeix a avaluar i puntuar les ofertes presentades per les empreses licitadores.

ACORDS
Primer. Admetre l’empresa Control d’Accés i Temps Balear, S.L., d’acord amb la clàusula 14
del plec de clàusules administratives, en el procediment de licitació.
Segon. Admetre l’empresa Ditec Comunicaciones S.L., d’acord amb la clàusula 14 del plec
de clàusules administratives, en el procediment de licitació.
Tercer. Proposar, en el subapartat «pla de manteniment» de l’apartat «memòria executiva
de l’oferta», en el qual es valora amb un màxim de 10 punts, les puntuacions següents:
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Empresa licitadora

Puntuació pel pla de manteniment
(de 0 a 10 punts)

Catalana de Seguretat i Comunicacions, S.L.

4,00 punts

Control d’Accés i Temps Balear, S.L.

4,50 punts

Elecnor Seguridad, S.L.

5,00 punts

Inserty Instal·lacions S.L.

5,00 punts

Ditec Comunicaciones, S.L.

6,00 punts

UTE Clece-Clece Seguridad

5,00 punts

Quart. Proposar, en el subapartat «mitjans tècnics i auxiliars adscrits» de l’apartat «memòria
executiva de l’oferta», en el qual es valora amb un màxim de 5 punts, les puntuacions
següents:

Empresa licitadora

Puntuació pels mitjans tècnics i
auxiliars adscrits
(de 0 a 5 punts)

Catalana de Seguretat i Comunicacions, S.L.

4,50 punts

Control d’Accés i Temps Balear, S.L.

4,00 punts

Elecnor Seguridad, S.L.

4,00 punts

Inserty Instal·lacions S.L.

3,25 punts

Ditec Comunicaciones, S.L.

4,50 punts

UTE Clece-Clece Seguridad

2,50 punts

Cinquè. Proposar, en el subapartat «Millores en les infraestructures» de l’apartat «Serveis
addicionals i millores proposades», en el qual es valoren amb un màxim de 7 punts, la
puntuació següent:

Empresa licitadora

Puntuació per les millores en les
infraestructures
(de 0 a 7 punts)

Catalana de Seguretat i Comunicacions, S.L.

6,00 punts

Control d’Accés i Temps Balear, S.L.

4,50 punts

Elecnor Seguridad, S.L.

3,50 punts

Inserty Instal·lacions S.L.

0,00 punts

Ditec Comunicaciones, S.L.

5,00 punts

UTE Clece-Clece Seguridad

7,00 punts

Sisè. Proposar, en el subapartat «millores en l’àmbit energètic i ambiental» de l’apartat
«Serveis addicionals i millores proposades», en el qual es valora amb un màxim de 3 punts,
les puntuacions següents:
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Puntuació pels mitjans tècnics i
auxiliars adscrits

Empresa licitadora

(de 0 a 3 punts)

Catalana de Seguretat i Comunicacions, S.L.

0,50 punts

Control d’Accés i Temps Balear, S.L.

1,00 punts

Elecnor Seguridad, S.L.

0,50 punts

Inserty Instal·lacions S.L.

1,00 punt

Ditec Comunicaciones, S.L.

2,00 punts

UTE Clece-Clece Seguridad

2,00 punts

Setè. Annexar l’informe tècnic de la valoració de les ofertes corresponent als criteris
d’adjudicació no quantificables automàticament de data 15 de setembre de 2020 a aquesta
acta i proposar la següent puntuació global per a cada una de les empreses licitadores:

Memòria executiva de l’oferta

Serveis addicionals i millores
proposades

Empresa licitadora
Pla de
Mitjans tècnics i
manteniment auxiliars adscrits

Millores en les
infraestructures

Puntuació
total sobre

Millores en
l’àmbit
energètic o
ambiental

1

(sobre 10
punts)

(sobre 5 punts)

(sobre 7 punts)

(sobre 3
punts)

(sobre 25
punts)

Catalana de Seguretat i
Comunicacions, S.L.

4,00 punts

4,50 punts

6,00 punts

0,50 punts

15,00 punts

Control d’Accés i Temps
Balear, S.L.

4,50 punts

4,00 punts

4,50 punts

1,00 punts

14,00 punts

5,00 punts

4,00 punts

3,50 punts

0,50 punts

13,00 punts

5,00 punts

3,25 punts

0,00 punts

1,00 punts

9,25 punts

6,00 punts

4,50 punts

5,00 punts

2,00 punts

17,50 punts

5,00 punts

2,50 punts

7,00 punts

2,00 punts

16,50 punts

Elecnor Seguridad, S.L.
Inserty Instal·lacions S.L.
Ditec Comunicaciones, S.L.
UTE Clece-Clece Seguridad

Vuitè. Fer públic el contingut d’aquesta acta inserint-la en el perfil del contractant en el
moment de la publicació de l’adjudicació del contracte.
Una vegada finit l'acte, el president de la mesa de contractació dona per acabada la reunió
a les 12 hores i 20 minuts i signa aquesta acta juntament amb la secretària, que en dona fe.
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Metadades del document
Núm. d’expedient:

PARLC-2020-00144

Tipus documental:

Acta

Títol:

Acta d’acceptació d’esmenes i aclariments de la documentació
administrativa de dues empreses licitadores i de presentació de l’informe
tècnic de la valoració de les propostes dels sobres 1 (documentació
corresponent a criteris d’adjudicació no quantificables automàticament)
presentades pels licitadors i d’assumpció de l’informe per la mesa de
contractació

Data del document:

16.09.2020

Codi de classificació:

TD10-010

Signatures
Signant

Data

Ferran Domínguez

President de la mesa de
contractació

16.09.2020

Felisa Lora

Secretària de la mesa de
contractació

16.09.2020

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