ACTA D’OBERTURA DELS SOBRES C (DOCUMENTACIÓ CORRESPONENT
A CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT) I
DE PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ DE L’OFERTA
Informació sobre l’expedient
Contractació:

Contractació del servei d'atenció a l'usuari i de gestió
d'instal·lacions de tecnologies de la informació i la
comunicació del Parlament de Catalunya

Número d’expedient:

615-00012/11

Al Palau del Parlament, el dia 16 de novembre de 2017, a les 11 hores, 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.

Vocals:

Francesc Pau i Vall, lletrat del Parlament.
Gemma Menéndez i Cahué, cap del Departament
d’Informàtica i Telecomunicacions.
Enric Camps i Bonany, cap de l’Àrea de Gestió i Control
de Recursos Informàtics.

Secretària:

Yasmina Garcia i Durà, tècnica de contractació.

Per part dels licitadors, assisteixen les persones següents:
Empresa

Nom de l’assistent

DNI

SII CONCATEL, SL
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Desenvolupament de la sessió
Primer. Es procedeix a l’acte públic d’obertura dels sobres C, relatius a la
documentació
corresponent
a
criteris
d’adjudicació
quantificables
automàticament, per a l’adjudicació del contracte identificat en l’encapçalament.
Segon. El president demana a l’assistent i als membres de la mesa de
contractació, de conformitat amb el que estableix l’article 83 del Reial decret
1098/2001, del 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei
de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), si els sembla bé donar
per llegit l’anunci de licitació. Tots els presents assenteixen i el donen per llegit.
Tercer. El president manifesta el resultat de la qualificació dels sobres B, en
què consta la qualificació de la documentació corresponent a criteris
d’adjudicació no quantificables automàticament, amb expressió de les
puntuacions atorgades de conformitat amb l’informe tècnic emès amb data del
14 de novembre de 2017 i assumit per la mesa de contractació en data d’avui,
el detall de les quals és el següent:
SII CONCATEL, SL

Proposta tècnica (de 0 a 20 punts)

14,50

Equip tècnic (de 0 a 15 punts)

10,75

Planificació i descripció del pla de transició (de 0 a 9 punts)

7,00

Serveis addicionals i millores proposades (de 0 a 5 punts)

2,50

Puntuació total

34,75

Quart. El president ofereix al licitador que comprovi que el sobre que conté
l’oferta és en poder de la mesa i en les mateixes condicions en què es va lliurar.
El licitador no planteja cap qüestió relativa a l’estat del sobre.
Cinquè. El president convida al licitador present a manifestar els dubtes que
tingui o a demanar les explicacions que consideri necessàries. No hi ha
manifestacions en aquest sentit.
Sisè. El president ordena l’obertura dels sobres C i en dona compte del
contingut:
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Empresa licitadora

Oferta econòmica
374.025,51 euros

SII CONCATEL, SL

Setè.- El president comunica al licitador que la mesa de contractació farà
l’anàlisi de l’oferta econòmica per determinar si és equilibrada i dins els valors
de normalitat d’acord amb el plec de clàusules administratives i que, per tant,
és viable. En aquest últim cas, es farà la corresponent valoració del sobre C i la
suma de la puntuació obtinguda en la valoració del sobre B, i es procedirà
d’acord amb el que estableix l’article 151 del TRLCSP.
Vuitè. El president demana al licitador i als membres de la mesa de contractació
si volen fer alguna pregunta o formular alguna reclamació o reserva amb relació
a aquest acte. Atès el silenci dels presents, la mesa de contractació dona per
manifestada llur conformitat.
Atès que no hi ha més preguntes a continuació el licitador abandona la sala.
Novè. La mesa de contractació analitza la xifra de l’oferta econòmica i conclou
que l’oferta avantatjosa està equilibrada i dins els valors de normalitat d’acord
amb el plec de clàusules administratives i que, per tant, és viable.
Desè. Es fan els càlculs de les puntuacions i s’acorda afegir-les a la corresponent
dels sobres B, per a complir el que estableix el plec de clàusules administratives.
Empresa
licitadora
SII CONCATEL, SL

Oferta econòmica
(de 0 a 51 punts)

TOTAL

51

51

Acords
Primer. Fer la suma definitiva de les puntuacions i la corresponent proposta de
classificació següent:
Empresa licitadora
SII CONCATEL, SL

Puntuació total
85,75
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Segon. Donar trasllat d’aquesta proposta de classificació de l’oferta per tal que
es faci el requeriment de l’article 151.2 del TRLCSP al licitador que ha presentat
l’oferta més avantatjosa tenint en compte l’ordre de classificació precedent.
Tercer. 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 dona per acabada la reunió a les
11 hores i 15 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

Francesc Pau i Vall
Lletrat del Parlament
Vocal de la mesa de contractació

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

i

Gemma Menéndez i Cahué
Cap del Departament d’Informàtica i
Telecomunicacions
Vocal de la mesa de contractació

Enric Camps i Bonany
Yasmina Garcia i Durà
Cap de l’Àrea de Gestió i Control de Tècnica de Contractació
Recursos Informàtics.
Secretària de la mesa de contractació
Vocal de la mesa de contractació
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