ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I D’OBERTURA
DELS SOBRES 1 (DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA I LA RELATIVA A
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ NO QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT) I DE
LA QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA QUE
CONTENEN

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 9 de setembre de 2020, a les 12 hores i 10 minuts, a la sala
6, es constitueix la mesa de contractació de l’expedient indicat en l’encapçalament, formada
pels membres següents:
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:
Altres assistents:

Felisa Lora, gestora de contractació
Blai Lliso, responsable d’instal·lacions i de climatització
Sandra Bosch, cap de l’Àrea de gestió del manteniment

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Primer. L’objecte d'aquesta sessió és la constitució de la mesa de contractació i l’obertura
del sobre 1 (documentació acreditativa dels requisits previs i de la documentació relativa a
criteris d’adjudicació no quantificables automàticament) de l’expedient indicat en
l’encapçalament, de conformitat amb el nomenament dut a terme per mitjà de les
resolucions 15 i 17 del president del Parlament de 21 i 27 de juliol de 2020 i publicades en
el perfil del contractant el 22 i 29 de juliol de 2020 respectivament.
Segon. Atès que no hi ha cap membre que es consideri afectat per les causes d’abstenció
establertes legalment, i sens perjudici de les possibles recusacions que poden presentar els
licitadors o aquells que hi tinguin un interès legítim, es considera que es pot prosseguir amb
les actuacions previstes.
Tercer. El president informa els membres de la mesa de contractació que, de conformitat
amb el plec de clàusules administratives, una vegada transcorregudes vint-i-quatre hores
des de la data de finiment del termini de presentació d’ofertes s’ha sol·licitat als licitadors
que s’han presentat a la licitació les paraules clau que han introduït per als sobres amb

1|6

documentació xifrada. Així mateix, informa que transcorregut el dit període, també es poden
obrir els sobres 1.
Quart. El president dona la paraula a la secretària que dona compte de les proposicions
presentades per ordre d’entrada al Registre, d’acord amb el certificat generat per l’eina Sobre
Digital, el detall de les quals és el següent:
DENOMINACIÓ SOCIAL

DATA D’ENTRADA

HORA D’ENTRADA

REGISTRE
D’ENTRADA

Catalana de seguretat i
comunicacions S.L.

04/09/2020

14:35:14

E2020002493

Control d’accés i Temps
Balear, S.L.

07/09/2020

11:51:19

E2020002504

Elecnor Seguridad, S.L.

08/09/2020

09:11:24

E2020002510

Inserty Instal·lacions

08/09/2020

10:51:04

E2020002512

Ditec Comunicaciones, S.L.

08/09/2020

11:48:17

E2020002516

UTE Clece-Clece Seguridad

08/09/2020

12:00:46

E2020002517

Cinquè. El president demana a la secretària que introdueixi les credencials necessàries
perquè hi hagi el quòrum mínim de custodis i pugui obrir els sobres 1.
Sisè. La secretària obre els sobres 1 i el president verifica el seu contingut, que és el següent:
CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS

Documentació relativa a la capacitat i la solvència de l’empresari:
- Una declaració responsable segons el model de l’annex 2.1 del plec de clàusules
administratives.
Documentació relativa a criteris d’avaluació no quantificables automàticament:
- Índex
- Memòria executiva de l’oferta.
- Serveis addicionals i millores proposades.
CONTROL D’ACCÉS I TEMPS BALEAR, S.L.

Documentació relativa a la capacitat i la solvència de l’empresari:
- Una declaració responsable segons el model de l’annex 2.1 del plec de clàusules
administratives.
Documentació relativa a criteris d’avaluació no quantificables automàticament:
- Índex
- Memòria executiva de l’oferta.
- Serveis addicionals i millores proposades.
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ELECNOR SEGURIDAD, S.L.

Documentació relativa a la capacitat i la solvència de l’empresari:
- Una declaració responsable segons el model de l’annex 2.1 del plec de clàusules
administratives.
Documentació relativa a criteris d’avaluació no quantificables automàticament:
- Índex
- Memòria executiva de l’oferta.
- Serveis addicionals i millores proposades.
-Certificat de la visita obligatòria.
INSERTY INSTAL·LACIONS

Documentació relativa a la capacitat i la solvència de l’empresari:
- Una declaració responsable segons el model de l’annex 2.1 del plec de clàusules
administratives.
Documentació relativa a criteris d’avaluació no quantificables automàticament:
- Índex
- Memòria executiva de l’oferta.
- Serveis addicionals i millores proposades.
-Certificat de la visita obligatòria.
DITEC COMUNICACIONES, S.L.

Documentació relativa a la capacitat i la solvència de l’empresari:
- Una declaració responsable segons el model de l’annex 2.1 del plec de clàusules
administratives.
Documentació relativa a criteris d’avaluació no quantificables automàticament:
- Índex
- Memòria executiva de l’oferta.
- Serveis addicionals i millores proposades.
-Certificat de la visita obligatòria.
UTE CLECE- CLECE SEGURIDAD

Documentació relativa a la capacitat i la solvència de l’empresari:
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- Una declaració responsable segons el model de l’annex 2.1 del plec de clàusules
administratives.
Documentació relativa a criteris d’avaluació no quantificables automàticament:
- Índex
- Memòria executiva de l’oferta.
- Serveis addicionals i millores proposades.
-Certificat de la visita obligatòria.
Setè. L’empresa Control d’accés i Temps Balear, S.L. presenta una declaració responsable
en la qual es detecta que la signatura de la mateixa conté una incidència i apareix com a no
vàlida, motiu pel qual es considera necessari consultar als serveis tècnics de la Plataforma
si es tracta d’una incidència de caire informàtic i, si s’escau, requerir a l’empresa perquè
l’esmeni.
Vuitè. L’empresa Ditec presenta una declaració responsable en la qual es detecten
incongruències respecte del contingut de l’apartat número 13 relatiu al volum de negoci,
motiu pel qual es proposa requerir l’empresa perquè presenti els aclariments que consideri
oportuns al respecte.

ACORDS:
Primer. Tenir com a presentades i admeses com a licitadores en el procediment de referència,
atès que han aportat tota la documentació requerida en el plec de clàusules administratives
dins el termini establert i en la forma escaient, les empreses següents:
Catalana de seguretat i comunicacions
Elecnor Seguridad, S.L.
Inserty Instal·lacions
UTE Clece-Clece Seguridad

Segon. Tenir com a presentada
condicionada la seva admissió
Contractació Pública en relació a
la resposta al requeriment a dita

l’empresa Control d’accés i Temps Balear, S.L., quedant
a la consulta als serveis tècnics de la Plataforma de
la validesa de la signatura de la declaració responsable i a
empresa perquè presenti les esmenes oportunes.

Tercer. Tenir com a presentada l’empresa Ditec Comunicaciones, S.L. quedant condicionada
la seva admissió a la resposta al requeriment per tal que presenti els aclariments oportuns
en relació al punt 13 de la declaració responsable, relatiu al volum de negoci.
Quart. Lliurar la documentació relativa a criteris d’adjudicació no quantificables
automàticament als tècnics del Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat
encarregats de valorar-la i elaborar-ne l’informe corresponent.
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Cinquè. Descarregar de l’eina Sobre Digital els documents continguts en els sobres 1 per a
ésser arxivats segons la normativa vigent i les evidències corresponents.
Sisè. Fer públic el contingut d’aquesta acta inserint-la en el perfil de contractant.
Una vegada finit l'acte, el president de la mesa de contractació dona per acabada la reunió
a les 12 hores i 47 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 de constitució de la mesa de contractació i d’obertura dels
sobres 1 (documentació administrativa i la relativa a criteris
d’adjudicació no quantificables automàticament) i de la qualificació
de la documentació administrativa que contenen

Data del document:

9.9.2020

Codi de classificació: TD10-010

Signatures
Signant

Data

Ferran Domínguez

President de la mesa de
contractació

9.9.2020

Felisa Lora

Secretària de la mesa de
contractació

9.9.2020

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