PARLAMENT DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT D'ADJUDICACIÓ
DEL CONTRACTE
Informació sobre l'expedient

Contractació:

Contractació del subministrament i la instal·lació dels
equipaments de climatització i ventiiació de les ales nord i sud
del Parlament de Catalunya (lot 1) i d'equipaments per a donar
continuïtat a la instal·lació de climatització de la Direcció
d'Estudis Parlamentaris (lot 2), i de la substitució dels
equipaments autònoms de climatització del Parlament que
utilitzen gas refrigerant R-22 (lot 3)

Número d'expedient;

620-00008/11

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 25 de juliol de 2017, va aprovar
l'expedient de contractació esmentat en l'encapçalament.
Atès el que estableix l'article 151 del Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de novembre,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), i
mitjançant l'acord de delegació feta al meu favor i acordada per la Mesa de la Diputació
Permanent del Parlament el 5 de desembre de 2017,

RESOLC:
1. Adjudicar motivadament la contractació del subministrament i la instal·lació dels
equipaments de climatització i ventilació de les ales nord i sud del Parlament de
Catalunya (lot 1) i d'equipaments per a donar continuïtat a la instal·lació de
climatització de la Direcció d'Estudis Parlamentaris (lot 2), i de la substitució dels
equipaments autònoms de climatització del Parlament que utilitzen gas
refrigerant R-22 (lot 3) a les empreses que han presentat l'oferta més
avantatjosa amb relació als lots 1 i 2 (donat que el lot 3 va quedar desert), una
vegada aplicats els criteris d'adjudicació establerts pel PCA, de conformitat amb
la proposta de la mesa de contractació del 30 de novembre de 2017, que són les
següents:
-

Per al lot 1: «Subministrament i instal·lació dels equipaments de climatització
i ventilació de les ales nord i sud del Parlament de Catalunya», a l'empresa
COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, SAU, per l'import corresponent a
la durada d'execució del contracte de deu setmanes, d'acord amb els
següents paràmetres:
Concepte

Oferta econòmica per al subministrament
i la instal·lació dels equipaments de
climatització i ventilació de les ales nord i

Import
(sense IVA)

21 o/o d'IVA

TOTAL

1.003.356,98 €

210.704,97 €

1.214.061,95 €

sud del Parlament de Catalunya
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Ampliació del període de garantia de dos anys I
manteniment vinculat definit pel plec de prescripcions
tècniques

-

2 anys a partir de la fi de ia
garantia minima

Per al lot 2; «Subministrament i instal·lació d'equipaments per a donar
continuïtat a la Instal·lació de climatització de la Direcció d'Estudis
Parlamentaris», a l'empresa AGEFRED, SL, per l'import corresponent a la
durada d'execució del contracte de tres setmanes, d'acord amb els següents
paràmetres:
Concepte

Oferta econòmica peral subministrament
i la instal·lació dels equipaments per a
donar continuïtat a la instal·lació de
climatització de
Parlamentaris

la

Direcció

Import
(sense IVA)

21 % d'IVA

TOTAL

83.589,04 €

17.553,70 €

101.142,74 €

d'Estudis

Ampliació del període de garantia de dos anys i
manteniment vinculat definit pel plec de prescripcions
tècniques

2 anys a partir de ia R de la
garaniria mínima

2. Encomanar al secretari general, en compliment del que estableix l'article 151.3
del TRLCSP i una vegada acordada l'adjudicació, que la notifiqui a tots els
licitadors I participants de la licitació indicant el termini de quinze dies per a
poder interposar el recurs especial corresponent, establert per l'article 44.2 del
TRLCSP.
3. Encomanar al secretan general, una vegada exhaurit el dit termini de quinze dies
sense que s'hagi interposat cap recurs, que requereixi al licitador que ha
presentat la proposta més avantatjosa i que ha complert els requisits previs a
l'adjudicació que formalitzi el contracte dins el segon termini de cinc dies naturals
a comptar del dia en què hagi rebut ei requeriment de formalització del contracte,
d'acord amb el que estableix l'article 156.3 del TRLCSP.
4. Publicar la formalització del contracte en tots els diaris i butlletins oficials a què
fan referència les clàusules 11 i 42.1 del PCA i inserir la comunicació
corresponent en el perfil de contractant, en un termini no superior a quarantavuit dies des de la formalització del contracte, una vegada acomplerts tots els
tràmits preceptius establerts a aquest efecte.
La president

Carme

Parlament

Forcadell i Lluís

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2017
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