INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR
Tipus de contracte:

Mixt (serveis)

Contractació:

Manteniment de sistemes de conferència i votació electrònica

Núm. d’expedient:

PARLC-2022-6 (GEEC)

Objecte:

Manteniment dels equips de sistemes de conferència i votació
electrònica del Saló de Sessions i d’altres espais del Parlament de
Catalunya

Procediment:

Obert simplificat

Unitats promotores:

Departament de Comunicació

Valor estimat:

108.082,70 euros

Pressupost base de licitació:

77.201,93 euros

16.212,40 euros

93.414,33 euros

(sense IVA)

(21% IVA)

(amb IVA)

Durada:

30 mesos

Inici del termini d’execució:

L’1 de gener de 2022, sens perjudici que es pugui iniciar en una
data posterior, si així ho exigeixen la tramitació i la data de
finiment del procediment licitatori.

1. Justificació de la necessitat de contractar. Idoneïtat de l’objecte i del
contingut de la contractació per a satisfer les necessitats del Parlament.
Naturalesa i extensió de les necessitats que es pretén cobrir mitjançant el
contracte (article 28 de la LCSP)
L’objecte d’aquesta contractació són els serveis de manteniment dels sistemes de
conferència i votació de les sales següents:
— Des de l’inici d’aquest contracte, el Saló de Sessions, les sales 5 i 6, la sala de rodes
de premsa i el centre de mitjans.
— A partir del setembre del 2022, la sala 1 i la Sala de Grups, ja que és quan fineix el
manteniment cobert pel contracte d’instal·lació d’aquestes sales.
— A partir del febrer del 2025, si escau, les sales 2, 4 i 10 i la sala de Mesa, ja que és
quan fineix el manteniment cobert pel contracte d’instal·lació d’aquestes sales.
Aquests serveis, que es presten actualment en el marc d’un contracte que expira al desembre
del 2021, van formar part com un lot independent de la contractació sobre el manteniment
del conjunt de les instal·lacions audiovisuals del Parlament (núm. d’expedient 61500017/12), el qual va quedar desert atès que l’única empresa que hi va presentar oferta va
renunciar al contracte quan va constatar que havia comès un error en l’oferta econòmica
presentada.
El Parlament té, doncs, la necessitat de contractar de nou els serveis de manteniment
esmentats, amb l’objectiu de garantir el bon funcionament de la instal·lació.
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La contractació inclou:
― Els serveis de manteniment preventiu, d’acord amb les recomanacions de cada
fabricant, amb l’objectiu de mantenir l’equipament en les millors condicions de
funcionament possible i detectar amb antelació possibles avaries.
― Les accions correctives de la instal·lació, un cop es produeixin incidències, amb
l’adopció de les mesures adequades per a minimitzar l’impacte de la incidència en
l’activitat parlamentària.
De conformitat amb el que determina la Llei de l’Estat 9/2017, del 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, del 26 de febrer
de 2014 (LCSP), pel que fa a l’import i a l’efecte de la no recurrència del contracte, s’ha de
procedir a la licitació d’aquest servei.
Es planteja una durada de trenta mesos, a fi de fer coincidir el finiment d’aquesta
contractació amb el del lot que sí va resultar adjudicat en el contracte sobre el manteniment
del conjunt de les instal·lacions audiovisuals (núm. d’expedient 615-00017/12). D’aquesta
manera, un cop finalitzats els dits contractes de manteniment, es podrà plantejar una futura
licitació per a la contractació del manteniment de les instal·lacions audiovisuals del Parlament
de manera conjunta.
A fi de complir la legalitat vigent, es proposa per a aquesta licitació, atesa la quantia, el
procediment obert per a permetre la màxima concurrència.

2. Forma en què s’ha determinat el preu del contracte (article 100 i
següents de la LCSP)
El preu del contracte s’ha determinat sobre la base d’una estimació dels treballs de
manteniment dels sistemes de conferència i votació del Palau del Parlament dels darrers
quatre anys, així com d’un percentatge del valor dels contractes de subministrament i
instal·lació per a les sales de recent renovació i d’una estimació del cost de lloguer
d’equipaments de substitució.
Es proposa que la durada inicial del contracte sigui de trenta mesos.
El pressupost màxim de licitació resta fixat en 77.201,93 euros, que sumant-hi 16.212,40
euros corresponents al 21% d’IVA fan un total de 93.414,33 euros.

3. Justificació de la no divisió en lots
L’objecte d’aquest contracte no es divideix en lots, perquè no es donen les condicions
tècniques necessàries per a una eventual dispersió o descoordinació de les prestacions que
s’hi inclouen que garanteixin l’obtenció d’ofertes més avantatjoses per a la correcta execució
pública d’aquestes prestacions. A més, cal coordinar l’execució de les diverses prestacions,
la qual cosa no seria possible si es dividís en lots o si l’execució fos a càrrec de contractistes
diferents.
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4. Justificació de la manca de mitjans propis en els contractes de serveis
(article 30.3 de la LCSP)
El Parlament no disposa, entre els treballadors de l’Administració parlamentària, de personal
que pugui dur a terme les tasques de manteniment preventiu i correctiu de la infraestructura
audiovisual. És per això que cal fer-ne la contractació externa.
El cap del Departament de Comunicació

Josep Escudé Pont

(Aquest document és una còpia idèntica de l’original signat en data del 5 de novembre de
2021.)
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