ACTA D’OBERTURA DELS SOBRES B (DOCUMENTACIÓ CORRESPONENT
A CRITERIS D’ADJUDICACIÓ NO QUANTIFICABLES
AUTOMÀTICAMENT)
Informació sobre l'expedient

Contractació:

Contractació del servei de manteniment i reparació de
les instal·lacions de climatització del Parlament (lot 1)
i de la substitució dels equipaments autònoms de
climatització que utilitzen gas refrigerant R-22 (lot 2).

Número d’expedient: 615-00014/11

Al Palau del Parlament, el dia 16 de gener de 2018, a les 12.39 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.
Anna Casas, lletrada del Parlament.

Vocals:

Maria Beascoa i Amat, coordinadora dels Serveis del
Departament d’Infraestructures, Equipaments i
Seguretat.
Sandra Bosch i Fàbregas, responsable de la gestió i
planificació del manteniment, en substitució de Blai
Lliso Garcia, tècnic d’instal·lacions 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

Desenvolupament de la sessió
Primer. Es procedeix a l’acte públic d’obertura dels sobres B, relatius a la
documentació corresponent a criteris d’adjudicació no quantificables
automàticament,
per
a
l’adjudicació
del
contracte
identificat
en
l’encapçalament.
Segon. La lletrada demana als presents, de conformitat amb el que estableix
l’article 83 del Reial decret 1098/2001, del 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
(RGLCAP), si els sembla bé donar per llegit l’anunci de licitació. Els presents
assenteixen i el donen per llegit.
Tercer. El president manifesta el resultat de la qualificació dels sobres A, en
què consta la qualificació de la documentació administrativa, amb expressió de
totes les proposicions admeses, el detall de les quals és el següent:

Empresa licitadora

Lot que es
licita

EULEN, SA

Lot 1

COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, SAU

Lot 1

Quart. La lletrada verifica que els sobres que contenen les ofertes estan
degudament registrats i en les mateixes condicions en què es van lliurar.
Cinquè. El president ordena l’obertura dels sobres B i dona compte del seu
contingut:
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LOT 1:
Índex
Un document amb el títol «Memòria executiva del
capítol 1».

1. EULEN, SA

Un document amb el títol «Establiment de
mesures de control i seguiment de l’execució i
d’estalvi i gestió energètica amb relació al capítol
1».
Un document amb el títol «Serveis addicionals i
millores proposades del capítol 1».
Un document amb el títol «Pla d’execució del
capítol 2».
Un document amb el títol «Proposta de seguiment
i control de l’execució del capítol 2»
Un document amb el títol «Serveis addicionals i
millores proposades del capítol 2»
LOT 1:
Índex
Un document amb el títol «Memòria executiva del
capítol 1».

2. COMSA SERVICE
FACILITY
MANAGEMENT, SAU

Un document amb el títol «Establiment de
mesures de control i seguiment de l’execució i
d’estalvi i gestió energètica amb relació al capítol
1».
Un document amb el títol «Serveis addicionals i
millores proposades del capítol 1».
Un document amb el títol «Pla d’execució del
capítol 2».
Un document amb el títol «Proposta de seguiment
i control de l’execució del capítol 2»
Un document amb el títol «Serveis addicionals i
millores proposades del capítol 2»
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Sisè. El president demana als presents si volen fer alguna pregunta o formular
alguna reclamació o reserva amb relació a aquest acte. Atès el silenci de les
persones presents, la Mesa de Contractació dona per manifestada llur
conformitat.
Acords
Primer. Lliurar la documentació dels sobres B als tècnics encarregats de
valorar-la i d'elaborar-ne l'informe corresponent.
Segon. Anunciar que la data d’obertura dels sobres C (Proposta econòmica i
resta de criteris quantificables automàticament) es publicarà amb suficient
antelació per mitjà del perfil de contractant.
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 dona per acabada la reunió a les
12.56 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

Montse Rovira i Sadurní

Director de l’Oficina de Contractació
President de la Mesa de Contractació

Coordinadora de pressupostos i
Comptabilitat
Vocal de la Mesa de Contractació

Anna Casas Gregorio

Maria Beascoa Amat

Sandra Bosch i Fàbregas

Maria A. Sala i Ros

Responsable de la gestió i planificació
del manteniment
Vocal de la Mesa de Contractació

Responsable de despesa i
contractació i secretaria
Secretària de la Mesa de Contractació

Lletrada dels Serveis Jurídics
Vocal de la Mesa de Contractació

Coordinadora dels serveis
Vocal de la Mesa de Contractació
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