ACTA D’OBERTURA DELS SOBRES A I DE LA QUALIFICACIÓ DE LA
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA QUE CONTENEN

Contractació:

Contractació del servei de manteniment evolutiu i correctiu de les
aplicacions corporatives de l'entorn web del Parlament de Catalunya

Núm. d'expedient:

PARLC-2018-00001 (TEEC)

Tipus de contracte:

Serveis

Procediment:

Obert

Harmonitzat

Al Palau del Parlament, el dia 2 d’octubre de 2018, a les 12.00 hores, a la sala 5, es reuneix
la mesa de contractació de l’expedient indicat en l’encapçalament, 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.

Vocals:

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.
Gemma Menéndez i Cahué, cap del Departament d’Informàtica i
Telecomunicacions.
Ausiàs Ferrer i Manent, coordinador de desenvolupament de projectes.

Secretària:

Carme Rodríguez i Rodríguez, secretària de Serveis Jurídics.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Primer. L’objecte d'aquesta sessió és l’obertura dels sobres relatius a la documentació
acreditativa del compliment dels requisits previs (sobre A) i la revisió de la documentació
que contenen.
Segon. El president llegeix l’anunci de licitació i les disposicions legals aplicables a l’acte
administratiu a què fa referència aquest document i 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

ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL

27.09.2018

09:23:45

E2018100344

Tercer. El president informa els membres de la mesa de contractació que ja ha transcorregut
el termini de vint-i-quatre hores des del finiment de la presentació de les proposicions i que,
tot seguit, s’introdueixen les credencials necessàries perquè hi hagi el quòrum mínim de
custodis i es puguin obrir els sobres A.
Quart. El president de la mesa de contractació demana a la secretària que obri els sobres A
i el lletrat verifica el contingut de la documentació presentada pel licitador. La documentació
presentada per l’empresa licitadora és la següent:
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- Una declaració responsable segons el model de l’annex 2.1 del plec de clàusules
administratives.
- El document europeu únic de contractació (DEUC).

ACORDS
Primer. Tenir com a presentada i admesa com a licitadora en el procediment de referència,
atès que ha aportat tota la documentació requerida en el plec de clàusules administratives
dins el termini establert i en la forma escaient, l’empresa següent:
ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL

Segon. Descarregar de l’eina Sobre Digital els documents continguts en el sobre A per a
ésser arxivats segons la normativa vigent.
Tercer. 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 12.22 hores i signa aquesta acta juntament amb la secretària, que en dona fe.
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Metadades del document

Núm. d’expedient:

PARLC-2018-00001

Tipus documental:

Acta

Títol:

Acta d’obertura dels sobres A i de la qualificació de la
documentació administrativa que contenen

Data del document:

2/10/2018

Codi de classificació:

TD10-010

Signatures

Signant

Data

Ferran Domínguez i
García

President de la mesa de
contractació

2/10/2018

Carme Rodríguez i
Rodríguez

Secretària de la mesa de
contractació

2/10/2018

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