ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ, D'OBERTURA
DELS SOBRES A I DE QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
ADMINISTRATIVA QUE CONTENEN

Informació sobre l'expedient

Contractació:

Contracte del servei d'autocar per als centres
educatius i universitaris en el marc del conveni entre
el Parlament de Catalunya i les diputacions per a la
projecció institucional del Parlament

Número d’expedient: 615-00005/11
Al Palau del Parlament, el dia 5 d’octubre de 2017, a les 11 hores i 30 minuts,
a la Sala 6 es constitueix la mesa de contractació, formada pels membres
següents:

President:

Ferran Domínguez i García, director de l’Oficina de
Contractació, en substitució de Xavier Muro i Bas,
secretari general del Parlament.
Montse
Rovira
i
Sadurní,
coordinadora
de
Pressupostos i Comptabilitat, en substitució de Maria
Guiu i Sallent, oïdora de comptes en funcions del
Parlament.
Miquel Palomares i Amat, lletrat del Parlament.

Vocals:

Eduard Triay i Moll, cap del Departament de Relacions
Institucionals.
Rosalia Ramon i Ferràndiz, responsable de Projectes
de
Difusió
del
Departament
de
Relacions
Institucionals.

Secretari:

Yasmina Garcia i Durà, tècnica de contractació.

Assisteix també a l'acte Montserrat Ordeig i Solé, secretària del Departament
de Relacions Institucionals.

Aquest document és una còpia idèntica de l’original signat. Les dades dels licitadors han estat
eliminades en compliment de la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal.
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Desenvolupament de la sessió
Primer. L’objecte d'aquesta sessió és la constitució de la mesa de contractació,
de conformitat amb el nomenament dut a terme per mitjà de l’Acord adoptat
per la Mesa del Parlament el dia 25 de juliol de 2017 i publicat en el BOPC núm.
487 del 31 de juliol de 2017; l’obertura dels sobres relatius a la documentació
administrativa (sobres A), i la revisió de la documentació que contenen,
presentada per a optar a l’adjudicació del contracte del servei d'autocar per als
centres educatius i universitaris en el marc del conveni entre el Parlament de
Catalunya i les diputacions per a la projecció institucional del Parlament
(expedient núm. 615-00005/11).
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 lletrat llegeix l’anunci de licitació i les disposicions legals aplicables a
l’acte administratiu a què es refereix aquest document, i la secretària dona
compte de les proposicions presentades, el detall de les quals és el següent:
1. AUTOCARS CALELLA, SL
Registre d’entrada núm. 69791, 69792 i 69793, del 26 de setembre de
2017.
2. SAU, ALSINA GRAELLS DE AUTO TRANSPORTES
Registre d’entrada núm. 70143, 70144 i 70145, del 3 d’octubre de 2017.
3. TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS, SA (TEISA)
Registre d’entrada núm. 70159, 70160 i 70161, del 4 d’octubre de 2017.
4. HIFE. LA HISPANO DE FUENTES EN SEGURES, SA
Registre d’entrada núm. 70205, 70206 i 70207, del 4 d’octubre de 2017.
5. AVANT GRUP BARDET, SL
Registre d’entrada núm. 70214, 70215 i 70216, del 4 d’octubre de 2017.
6. AUTOCARES IZARO, SA
Registre d’entrada núm. 70407, 70408 i 70409, del 4 d’octubre de 2017.
Així mateix informa que hi ha diverses empreses que d’acord amb el que
estableix el plec de clàusules administratives, van enviar un correu electrònic
per comunicar que la documentació s’havia tramès per correu postal d’acord
amb les següents dades:
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1. UTE IGUALADINA, SL I EMPRESA MONFORTE SAU. Han enviat un correu
electrònic en data 4 d’octubre a les 17:27 hores.
2. AUTOCORB, SA. Han tramés un correu electrònic en data 4 d’octubre a
les 17:37 hores.
El lletrat fa avinent que, tot i que els sobres es registrin un cop acabat el termini
de presentació d’ofertes, el justificant de correus és prova fefaent de què la
documentació ha estat presentada dins del termini establert a tal efecte, no
obstant, si l’oferta arribés transcorreguts deus dies naturals des de l’acabament
del termini se l’hauria d’inadmetre, tal i com estableixen els plecs de clàusules
administratives.
Quart. El president de la mesa de contractació ordena l’obertura dels sobres A,
el lletrat verifica el contingut de la documentació presentada pels licitadors i la
secretària el certifica.
Cinquè. Es qualifiquen els documents aportats per les empreses licitadores, en
el termini establert i en la forma pertinent, d’acord amb el que disposa el plec
de clàusules administratives que regeix aquest procediment de contractació.
Acords
Primer. Declarar constituïda la mesa de contractació, per a l’exercici de les
funcions legalment atribuïdes, en el marc del procediment de licitació del servei
d'autocar per als centres educatius i universitaris en el marc del conveni entre
el Parlament de Catalunya i les diputacions per a la projecció institucional del
Parlament (expedient núm. 615-00005/11).
Segon. Tenir com a presentades en el procediment de referència les empreses
esmentades en el punt tercer del “Desenvolupament de la sessió”.
Tercer. Delegar a favor del lletrat perquè procedeixi a l’obertura dels sobres A
de les empreses UTE IGUALADINA, SL I EMPRESA MONFORTE SAU i AUTOCORB,
SA, que en data 4 d’octubre de 2017 han comunicat la tramesa de la seva oferta
per correu electrònic, sempre i quan arribin dins el termini establert en els plecs.
Quart. D’acord amb el plec de clàusules administratives, i atès que s’ha rebut
per correu electrònic la comunicació per part de dues empreses de que les seves
ofertes arribaran per correu postal, aplaçar l’obertura dels Sobres B, prevista
per al proper dimecres 11 d’octubre a les 12 hores per al proper dimarts 17
d’octubre a les 12 hores i comunicar aquesta nova data a tots els licitadors i
interessats en el procediment així com fer-ho públic en el perfil del contractant.
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Cinquè. Declarar admeses com a licitadores, atès que han aportat la
documentació requerida en el plec de clàusules administratives en temps i
forma, les empreses següents:
1. AUTOCARS CALELLA, SL (lots 1 i 2)
2. SAU, ALSINA GRAELLS DE AUTO TRANSPORTES (lots 1, 2, 3 i 4)
3. TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS, SA (TEISA) (lot 2)
4. HIFE. LA HISPANO DE FUENTES EN SEGURES, SA (lot 4)
5. AVANT GRUP BARDET, SL (lot 1)
6. AUTOCARES IZARO, SA (lots 1 i 2)
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 dona per acabada la reunió a les
12 hores i 20 minuts i signa aquesta acta juntament amb la resta de membres
de la Mesa i la secretària, que en dona fe.

Ferran Domínguez i García
Director de l’Oficina de Contractació
President de la mesa de contractació

Montse Rovira i Sadurní
Coordinadora
de
Pressupostos
Comptabilitat.
Vocal de la mesa de contractació

Miquel Palomares i Amat
Lletrat del Parlament
Vocal de la mesa de contractació

Eduard Triay i Moll.
Cap del Departament de Relacions
Institucionals.

Rosalia Ramon i Ferràndiz.
Yasmina Garcia i Durà
Responsable de Projectes de Difusió del Tècnica de Contractació
Departament de Relacions Institucionals.
Secretària de la mesa de contractació
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