ACTA D’OBERTURA DELS SOBRES C (DOCUMENTACIÓ CORRESPONENT
A CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT),
D’APLICACIÓ DELS CRITERIS DE VALORACIÓ I DE PROPOSTA DE
CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES
Informació sobre l'expedient

Contractació:

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)

Número d’expedient: 620-00008/11
Al Palau del Parlament, el dia 30 de novembre de 2017, a les 12 hores, es
reuneix 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.
Esther Andreu i Fornós, lletrada del Parlament.

Vocals:

Maria Beascoa i Amat, coordinadora dels Serveis del
Departament d’Infraestructures, Equipaments i
Seguretat.
Christian Puig i García, arquitecte i gestor ambiental
del Departament d’Infraestructures, Equipaments i
Seguretat.
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Secretària:

Maria A. Sala i Ros, responsable de despesa i
contractació
i
secretaria
del
Departament
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat

Assisteix també a l'acte, Blai Lliso i Garcia, tècnic d’Instal·lacions del
Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat.
Per part dels licitadors, assisteixen les persones següents:
Nom de
l’assistent

Empresa

DNI

COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, SAU

Mònica Navinés

36568034-N

AGEFRED, SL

Xavier Prats

46038514-N

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 manifesta que la Mesa de Contractació ha desestimat les
proposicions de les empreses licitadores del lot 1, GESTIÓN INTEGRAL DE
INSTALACIONES, SL (GEINSTAL) i AGEFRED, SL per no complir els
requeriments exigits en el plec de prescripcions tècniques, de conformitat amb
el que es determina en la clàusula 32.d) del plec de clàusules administratives
que regeixen la contractació i per tant, han quedat excloses del procediment
licitatori del lot 1.
Així mateix, s’ha declarat exclosa del procediment licitatori del lot 1 l’empresa
ATRIAN TECHNICAL SERVICES, SA per no haver obtingut la puntuació mínima
exigida (50% dels punts relatius als criteris d’adjudicació no quantificables
automàticament) en la clàusula 20.3 del plec de clàusules administratives que
regeixen la contractació.
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 la puntuació
atorgada de conformitat amb l’informe tècnic emès amb data del 27 de
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estat eliminades en compliment de la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de
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novembre de 2017 i assumit per la Mesa de Contractació en data 28 de
novembre de 2017, el detall de la qual és la següent:
Lot 1: «Subministrament i instal·lació dels equipaments de climatització i
ventilació de les ales nord i sud del Parlament de Catalunya»:

Empresa licitadora del lot 1

Puntuació per
la memòria
tècnica

Puntuació pel
pla executiu

Puntuació pel
pla de
manteniment

Puntuació
total
sobre B

(sobre 5 punts)

(sobre 45 punts)

(sobre 30 punts)

(sobre 10 punts)

COMSA SERVICE FACILITY
MANAGEMENT, SAU

28,00 punts

6,00 punts

3,50 punts

37,50 punts

ATRIAN TECHNICAL SERVICES, SA

4,00 punts

7,00 punts

0,00 punts

11,00 punts

Lot 2: «Subministrament i instal·lació d’equipaments per a donar continuïtat a
la instal·lació de climatització de la Direcció d’Estudis Parlamentaris»:

Empresa licitadora del lot 2

Puntuació per
la memòria
tècnica
(sobre 15 punts)

AGEFRED, SL

10,00 punts

Puntuació pel
pla executiu
(sobre 10 punts)

5,00 punts

Puntuació pel
pla de
manteniment

Puntuació
total
sobre B

(sobre 10 punts)

(sobre 35 punts)

5,00 punts

20,00 punts

Tercer. La lletrada ofereix als licitadors i al públic assistent que comprovin que
els sobres que contenen les ofertes són en poder de la Mesa i en les mateixes
condicions en què es van lliurar. Els assistents no plantegen cap qüestió relativa
a l’estat dels sobres.
Quart. El president convida els licitadors presents a manifestar els dubtes que
tinguin o a demanar les explicacions que considerin necessàries. No hi ha
manifestacions en aquest sentit per cap de les persones presents.
Cinquè. El president ordena l’obertura dels sobres C i en dona compte del
contingut.
Lot 1: «Subministrament i instal·lació dels equipaments de climatització i
ventilació de les ales nord i sud del Parlament de Catalunya»:
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Empresa licitadora del lot 1

COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, SAU

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

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

1.003.356,98 €

2 anys a partir de la fi de
la garantia mínima

Lot 2: «Subministrament i instal·lació d’equipaments per a donar continuïtat a
la instal·lació de climatització de la Direcció d’Estudis Parlamentaris»:

Empresa licitadora del lot 2

AGEFRED, SL

Oferta econòmica per al
subministrament i la
instal∙lació dels
equipaments per a donar
continuïtat a la instal∙lació
de climatització de la DEP

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

83.589,04 €

2 anys a partir de la fi de
la garantia mínima

Sisè.- La lletrada comunica als assistents que la Mesa de Contractació farà
l’anàlisi de l’oferta més econòmica de cada un dels lots per a determinar si són
equilibrades i dins els valors de normalitat d’acord amb el plec de clàusules
administratives i que, per tant, són viables. En aquest últim cas, es farà la
corresponent valoració del sobre C i la suma de la puntuació obtinguda en la
valoració dels sobres B, i es procedirà d’acord amb el que estableix l’article 151
del TRLCSP.
Setè. El president demana als assistents si volen fer alguna pregunta o formular
alguna reclamació o reserva amb relació a aquest acte. Atès el silenci dels
assistents, la Mesa de Contractació dona per manifestada llur conformitat.
Atès que no hi ha més preguntes a continuació els assistents abandonen la sala.
Vuitè. La Mesa de Contractació analitza les ofertes econòmiques i conclou que
l’oferta més avantatjosa per cada un dels lots està equilibrada i dins els valors
de normalitat d’acord amb el plec de clàusules administratives i que, per tant,
són viables.
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Novè. La puntuació obtinguda pel sobre C per a cada una de les empreses
licitadores de cada lot, de conformitat amb la clàusula 19 del plec de clàusules
administratives és la següent:
Lot 1: «Subministrament i instal·lació dels equipaments de climatització i
ventilació de les ales nord i sud del Parlament de Catalunya»:

Empresa licitadora del lot 1

COMSA SERVICE FACILITY
MANAGEMENT, SAU

Puntuació per
l’oferta
econòmica

Puntuació per
l’ampliació del
període de
garantia de
dos anys i
manteniment
vinculat definit
pel PPT

Puntuació
total
sobre C

(sobre 50 punts)

(sobre 5 punts)

(sobre 55 punts)

50,00 punts

5,00 punts

55,00 punts

Lot 2: «Subministrament i instal·lació d’equipaments per a donar continuïtat a
la instal·lació de climatització de la Direcció d’Estudis Parlamentaris»:

Empresa licitadora del lot 2

AGEFRED, SL

Puntuació per
l’oferta
econòmica

Puntuació per
l’ampliació del
període de
garantia de
dos anys i
manteniment
vinculat definit
pel PPT

Puntuació
total
sobre C

(sobre 60 punts)

(sobre 5 punts)

(sobre 65 punts)

60,00 punts

5,00 punts

65,00 punts

Acords
Primer. Fer la suma definitiva de les puntuacions del sobre C a la corresponent
del sobre B per a cada lot, per a donar compliment al que s’estableix en la
clàusula 36.3 del plec de clàusules administratives particulars:
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Lot 1: «Subministrament i instal·lació dels equipaments de climatització i
ventilació de les ales nord i sud del Parlament de Catalunya»:
Empresa licitadora del lot 1

COMSA SERVICE FACILITY
MANAGEMENT, SAU

Puntuació
sobre B

Puntuació
sobre C

Puntuació
total

(sobre 45 punts)

(sobre 55 punts)

(sobre 100 punts)

37,50 punts

55,00 punts

92,50 punts

Lot 2: «Subministrament i instal·lació d’equipaments per a donar continuïtat a
la instal·lació de climatització de la Direcció d’Estudis Parlamentaris»:
Empresa licitadora del lot 2

AGEFRED, SL

Puntuació
sobre B

Puntuació
sobre C

Puntuació
total

(sobre 35 punts)

(sobre 65 punts)

(sobre 100 punts)

20,00 punts

65,00 punts

85,00 punts

Segon. Fer la proposta de classificació de les ofertes per cada un dels lots
següent:
Lot 1: «Subministrament i instal·lació dels equipaments de climatització i
ventilació de les ales nord i sud del Parlament de Catalunya»:
Empresa licitadora del lot 1
COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, SAU

Puntuació
total
92,50 punts

Lot 2: «Subministrament i instal·lació d’equipaments per a donar continuïtat a
la instal·lació de climatització de la Direcció d’Estudis Parlamentaris»:
Empresa licitadora del lot 2
AGEFRED, SL

Puntuació
total
85,00 punts
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Tercer. Donar trasllat d’aquesta proposta de classificació de les ofertes per tal
que es faci el requeriment de l’article 151.2 del TRLCSP al licitador que ha
presentat l’oferta més avantatjosa, per a cada lot.
Quart. 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
12.35 hores 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 i
Comptabilitat
Vocal de la Mesa de Contractació

Esther Andreu i Fornós
Lletrada dels Serveis Jurídics
Vocal de la Mesa de Contractació

Maria Beascoa i Amat
Coordinadora dels Serveis
Vocal de la Mesa de Contractació

Christian Puig i García
Arquitecte i gestor ambiental
Vocal de la Mesa de Contractació

Maria A. Sala i Ros
Responsable de despesa i
contractació i secretaria
Secretària de la Mesa de Contractació
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