ANUNCI
Del Parlament de Catalunya pel qual es fa pública la
licitació de la contractació del manteniment de sistemes de
conferència i votació electrònica (exp. PARLC-2022-6)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Parlament de Catalunya.
b) Número d’identificació: S0833001A.
c) Dependència que tramita l'expedient: Parlament de
Catalunya, Departament de Comunicació.
d) Tipus de poder adjudicador Ens estatutari
g) Número d'expedient: PARLC-2021-6.
-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: 937 063 034; 937 063 334.
Adreça electrònica: contractaciopublica@parlament.cat ;
obanque@parlament.cat.
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/PARLC
Data límit d'obtenció de documents i informació: 09/12/21
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9h a 14h

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Manteniment dels equips de
sistemes de conferència i votació electrònica del Saló de
Sessions i d’altres espais del Parlament de Catalunya.
b) Admissió de pròrroga: sí.
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: no.
d) Lloc d’execució: Barcelona.
e) Codi NUTS del lloc d'execució: ES511
f) Termini d'execució: 30 mesos.
g) Codi CPV: 50300000-8 «Serveis de reparació, manteniment i
serveis associats relacionats amb ordinadors personals,
equip d’oficina, telecomunicacions i equip audiovisual».
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: mixt (serveis).
b) Tramitació: ordinari.
c) Procediment: obert simplificat (art.159, apartats 1 a 5,
LCSP).
d) Contracte reservat: no.

-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 108.082,70 euros sense IVA.
b) Pressupost base de licitació IVA inclòs: 93.414,33 euros.
c) Pressupost base de licitació IVA exclòs: 77.201,93 euros.
d)IVA suportat: 21%.
-6 Admissió de variants: no.
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació.
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: no aplica.
b) Solvència:
l’establerta
en
el
plec
administratives.

de

clàusules

-9 Criteris d’adjudicació:
Criteris d’avaluació quantificables automàticament (sobre 2)
I. Oferta econòmica per al capítol 1, «Manteniments preventius i correctius»
II. Oferta econòmica per al capítol 3, «Subministrament de fungibles»

Punts
75
70
5

Criteris d’avaluació no quantificables automàticament (sobre 1)

25

III. Proposta executiva amb relació al manteniment preventiu i correctiu

2,50

IV. Proposta amb relació al personal tècnic
― Estructura i dimensionament de l’equip humà a disposició del contracte
― Idoneïtat del perfil de l’equip humà a disposició del contracte

2,50
20

-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: 13/12/2021 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: l’acte d’obertura del Sobre 2 es podrà seguir de
manera telemàtica, en la data i l’hora que indica l’anunci de
licitació, d’acord amb el que estableix l’article 157.4 de la
LCSP. A aquest efecte, es farà públic un avís en el perfil de
contractant amb la informació relativa al seguiment de l’acte,
en el qual les empreses licitadores s’hauran d’identificar i
tenir la càmera connectada en tot moment.
c) Data (Sobre 2): 21/12/21.
d) Hora: 12 hores.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: l’obertura
del Sobre 2 és pública.
-14 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català o
castellà.
-15 Recurs: vegeu el plec de clàusules administratives.

Esther Andreu Fornós
Secretària General
(aquest document és còpia idèntica de l’original signat en
data del 25/11/2021.)

