ACTA DE PRESENTACIÓ DE L’INFORME TÈCNIC DE LA VALORACIÓ DE LA
PROPOSTA DEL SOBRE B (DOCUMENTACIÓ CORRESPONENT A CRITERIS
D’ADJUDICACIÓ
NO
QUANTIFICABLES
AUTOMÀTICAMENT)
PRESENTADA PELS LICITADORS I D’ASSUMPCIÓ DE L’INFORME PER LA
MESA DE CONTRACTACIÓ

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 28 de novembre de 2017, a les 11.30 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 García, tècnic d’Instal·lacions del
Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat.
Desenvolupament de la sessió
Primer. L’arquitecte i gestor ambiental presenta l’informe tècnic de valoració
dels sobres B de data 27 de novembre de 2017, que conté la valoració i la
proposta de puntuació de les ofertes relatives a la documentació corresponent
a criteris d’adjudicació no quantificables automàticament presentades per les
empreses que van ésser admeses a la licitació per cada lot. D’entrada, fa una
explicació detallada del contingut dels documents que s’han utilitzat per a
valorar les ofertes amb relació als criteris d’adjudicació i en descriu la valoració
d’una manera detallada i seguint l’ordre d’entrada de les ofertes al Registre i per
a cada lot. Tot seguit, exposa la proposta de puntuació que planteja respectes
a les empreses en la valoració dels sobres B, d’acord amb els criteris de valoració
que estableix el plec de clàusules administratives.
Segon. L’arquitecte i gestor ambiental manifesta que les ofertes de les
empreses licitadores del lot 1, GESTIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES, SL
(GEINSTAL) i AGEFRED, SL no compleixen amb els requeriments exigits en el
plec de prescripcions tècniques i de conformitat amb el que es determina en la
clàusula 32.d) del plec de clàusules administratives es proposa desestimar les
dues proposicions del procediment licitatori del lot 1.
Així mateix, l’oferta de l’empresa licitadora del lot 1, ATRIAN TECHNICAL
SERVICES, SA no ha obtingut la puntuació mínima del 50% dels punts relatius
als criteris d’adjudicació no quantificables automàticament exigida en la clàusula
20.4 del plec de clàusules administratives i, per tant, es proposa la seva exclusió
del procediment licitatori del lot esmentat.
Tercer. La Mesa de Contractació, seguint les puntuacions proposades en
l’informe tècnic, procedeix a avaluar i puntuar les ofertes presentades per les
empreses licitadores en el sobres B per a cada lot.
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Acords
Primer. Proposar, per a cada lot, la puntuació 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
(sobre 30 punts)

COMSA SERVICE FACILITY
MANAGEMENT, SAU
ATRIAN TECHNICAL SERVICES, SA

Puntuació pel
pla executiu
(sobre 10 punts)

Puntuació pel
pla de
manteniment

Puntuació
total
sobre B

(sobre 5 punts)

(sobre 45 punts)

28,00 punts

6,00 punts

3,50 punts

37,50 punts

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

Segon. Annexar l’informe tècnic de data 27 de novembre de 2017 a aquesta
acta.
Tercer. Desestimar 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.
Quart. Declarar exclosa del procediment licitatori l’empresa licitadora del lot 1,
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.
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Cinquè. Notificar a les empreses licitadores del lot 1 GESTIÓN INTEGRAL DE
INSTALACIONES, SL (GEINSTAL), AGEFRED, SL i ATRIAN TECHNICAL
SERVICES, SA la seva exclusió del procediment licitatori, abans de l’acte públic
d’obertura del sobre C.
Sisè. 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
12.05 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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