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:

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 5 d’octubre de 2017, a les 12 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.
Esther Andreu i Fornós, lletrada del Parlament.

Vocals:

Sandra Bosch i Fàbregas, responsable de la gestió i
planificació del manteniment, en substitució de 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

Secretària:

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

Aquest document és una còpia idèntica a l’original signat.
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Assisteix també a l'acte Blai Lliso i García, tècnic d’Instal·lacions del
Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat.
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 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) (expedient núm. 620-00008/11).
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. La lletrada 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. GESTIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES, SL (GEINSTAL)
Registre d’entrada núm. 70224, del 4 d’octubre de 2017.
2. AGEFRED, SL
Registre d’entrada núm. 70411, del 4 d’octubre de 2017.
Així mateix informa que en data 4 d’octubre de 2017, d’acord amb el que
estableix el plec de clàusules administratives s’ha rebut documentació de les
dues empreses següents, conforme han tramès les seves ofertes per correu
postal:
Empresa

Notificació

Hora

Codi d’enviament
Correus

COMSA SERVICE
FACILITY MANAGEMENT,
SAU

Correu
electrònic

17.52 h

PK0C840000066580108003X

Fax

17.56 h

PK0D0A0000016810108003F

ATRIAN TECHNICAL
SERVICES, SA

Aquest document és una còpia idèntica a l’original signat.

2

S'exhibeixen els documents esmentats que queden arxivats en l'expedient de
contractació.
La lletrada 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
de les proposicions presentades al Registre General del Parlament, la lletrada
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
contracte de 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) (expedient núm. 620-00008/11).
Segon. Tenir com a presentades en el procediment de referència les empreses
licitadores següents:
1. GESTIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES, SL (GEINSTAL) (lot 1)
2. AGEFRED, SL (lot 1 i lot 2)
Tercer. Delegar a favor del director de l’Oficina de Contractació i president de
la Mesa de Contractació perquè procedeixi a l’obertura dels sobres A de les
empreses COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, SAU i ATRIAN TECHNICAL
SERVICES, SA que han comunicat la tramesa de la seva oferta per correu postal,
sempre i quan arribin dins el termini establert en els plecs i verifiqui el contingut
de la documentació aportada.
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Quart. Delegar en el director de l’Oficina de Contractació i president de la Mesa
de Contractació per tal que en el cas que les ofertes que han d’arribar per correu
no arribin en el termini de dos dies hàbils o bé, s’hagi de requerir a alguna de
les empreses perquè esmenin la documentació aportada, ordeni l’ajornament
de l’obertura dels sobres B, prevista per al proper dimecres 11 d’octubre a les
13.00 hores.
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. GESTIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES, SL (GEINSTAL) (lot 1)
2. AGEFRED, SL (lot 1 i lot 2)
Sisè. Fer públic el contingut d'aquesta acta inserint-la en el perfil del
contractant.
Una vegada finit l'acte, el president de la Mesa dona per acabada la reunió a les
12.21 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

Sandra Bosch i Fàbregas
Responsable de la gestió i planificació
del manteniment
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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ANNEX A L’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:

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
Antecedents
Primer. En data 5 d’octubre de 2017, la Mesa de Contractació del procés
licitatori esmentat a l’encapçalament va acordar de delegar a favor del
director de l’Oficina de Contractació i president de la Mesa de Contractació,
Ferran Domínguez, perquè procedís a l’obertura del sobre A de les empreses
COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, SAU i ATRIAN TECHNICAL
SERVICES, SA, que en data 4 d’octubre de 2017 havien comunicat la tramesa
de la seva oferta per correu postal.
Segon. En data 6 d’octubre de 2017, van arribar per correu postal les ofertes
de les empreses COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, SAU i ATRIAN
TECHNICAL SERVICES, SA, amb núm. de Registre 70471 i 70472
respectivament.
Tercer. El mateix dia 6 d’octubre de 2017 es va procedir, davant del director
de l’Oficina de Contractació i president de la Mesa, Ferran Domínguez, a
l’obertura del sobre de cada una de les ofertes. A l’interior de cada sobre hi
havia els corresponents sobres A, B i C relatius al procés licitatori esmentat
a l’encapçalament.
Quart. A continuació, es van practicar els assentaments al Registre General
del Parlament dels tres sobres de l’empresa COMSA SERVICE FACILITY
MANAGEMENT, SAU (núm. 40471-2, 40471-3, 40471-4) i dels tres sobres de
l’empresa ATRIAN TECHNICAL SERVICES, SA (núm. 40472-2, 40472-3,
40472-4).
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Cinquè. Tot seguit els sobres B i C de cada una de les empreses es van lliurar
a l’Oficina de Contractació per a la seva custodia fins a la seva obertura.
Sisè. Posteriorment, el president de la Mesa de Contractació va obrir els
sobres A de les dues empreses i va comprovar que la documentació
presentada per les empreses COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, SAU
i ATRIAN TECHNICAL SERVICES, SA estaven complerts i complien amb els
requeriments establerts en el plec de clàusules administratives.
Setè. La secretària de la Mesa de Contractació certifica el seu contingut dels
sobres A.
Acord
En virtut de la delegació feta a favor del president, Ferran Domínguez per la
Mesa de Contractació s’acorda tenir com a presentades i admetre-les a la
licitació en el procediment de referència a les empreses COMSA SERVICE
FACILITY MANAGEMENT, SAU i ATRIAN TECHNICAL SERVICES, SA, atès que
han presentat en temps i forma tota la documentació requerida al plec de
clàusules administratives.
I perquè consti signa aquest annex a l’acta en data 10 d’octubre de 2017.

Ferran Domínguez García
Director de l’Oficina de Contractació
i president de la Mesa de Contractació
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Maria A. Sala i Ros, secretària de la mesa de 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) (expedient núm. 620-00008/11),
CERTIFICO:
Que, un cop oberts i examinats els sobres A en la reunió de la mesa de
contractació tinguda el dia 5 d’octubre de 2017 i pel director de l’Oficina de
Contractació i president de la Mesa de Contractació, de data 10 d’octubre de
2017 amb relació a les ofertes presentades per correu COMSA SERVICE
FACILITY MANAGEMENT, SAU i ATRIAN TECHNICAL SERVICES, SA, seguint el
mateix ordre d’entrada al Registre General del Parlament, el contingut d’aquests
sobres és el següent:
1. GESTIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES, SL (GEINSTAL)
Registre d’entrada núm. 70224, del 4 d’octubre de 2017.
Apoderat: Juan José Jaume Carrera
NIF: 38096248-Z
- Índex.
- Declaració responsable segons l’annex 1.1 del plec de clàusules
administratives, degudament signada per l’apoderat de l’empresa en data del 4
d’octubre de 2017, en la que declara que presenta la documentació per
participar en el lot 1.
- Certificat signat pel Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat
del Parlament de Catalunya conforme s'ha assistit a la visita de les dependències
del Palau del Parlament en data del 13 de setembre de 2017.

2. AGEFRED, SL
Registre d’entrada núm. 70411, del 4 d’octubre de 2017
Apoderat: Juan Pedro Domingo Monserrate
NIF: 18427669-T
- Índex.

Aquest document és una còpia idèntica a 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.

1

- Declaració responsable segons l’annex 1.1 del plec de clàusules
administratives, degudament signada per l’apoderat de l’empresa en data del 4
d’octubre de 2017, en la que declara que presenta la documentació per
participar en el lot 1 i en el lot 2.
- Certificat signat pel Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat
del Parlament de Catalunya conforme s'ha assistit a la visita de les dependències
del Palau del Parlament en data del 4 de setembre de 2017.
3. COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, SAU
Registre d’entrada núm. 70471, del 6 d’octubre de 2017
(Oferta presentada per correu el 4 d’octubre de 2017, amb codi
enviament PK0C840000066580108003X).
Apoderat: Luis Álvarez Torner
NIF: 35111878-D
- Índex.
- Declaració responsable segons l’annex 1.1 del plec de clàusules
administratives, degudament signada per l’apoderat de l’empresa en data del 4
d’octubre de 2017, en la que declara que presenta la documentació per
participar en el lot 1.
- Certificat signat pel Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat
del Parlament de Catalunya conforme s'ha assistit a la visita de les dependències
del Palau del Parlament en data del 13 de setembre de 2017.
4. ATRIAN TECHNICAL SERVICES, SA
Registre d’entrada núm. 70472 del 6 d’octubre de 2017
(Oferta presentada per correu el 4 d’octubre de 2017, amb codi
enviament PK0D0A0000016810108003F).
Apoderat: Félix Duran Coso
NIF: 39017562-V
- Índex.
- Declaració responsable segons l’annex 1.1 del plec de clàusules
administratives, degudament signada per l’apoderat de l’empresa en data del 4
d’octubre de 2017, en la que declara que presenta la documentació per
participar en el lot 1.

Aquest document és una còpia idèntica a 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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- Certificat signat pel Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat
del Parlament de Catalunya conforme s'ha assistit a la visita de les dependències
del Palau del Parlament en data del 4 de setembre de 2017.
I, perquè així consti, signo aquest certificat.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2017

Vist i plau
Ferran Domínguez Garcia
Lletrat del Parlament i
president de la mesa de contractació
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