ACTA D’OBERTURA DEL SOBRE C (DOCUMENTACIÓ CORRESPONENT A
CRITERIS
D’ADJUDICACIÓ
QUANTIFICABLES
AUTOMÀTICAMENT)
I
D’ELEVACIÓ DE LA PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ DE LA OFERTA A L’ÒRGAN
DE CONTRACTACIÓ

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 19 d’octubre de 2018, a les 12 hores, a la sala 4, 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.
Mercè Arderiu i Usart, lletrada del Parlament en substitució d’Esther
Andreu i Fornós.
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.

Per part dels licitadors, hi assisteixen les persones següents:
Empresa

Nom de l’assistent

ABAST
SYSTEMS
SOLUTIONS, SL

&

ABAST
SYSTEMS
SOLUTIONS, SL

&

DNI

Sergi Perez de Aredasa
Vicenç Franco Pardos

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Primer. L’objecte d'aquesta sessió és l’obertura del sobres relatius a la documentació
corresponent a criteris d’adjudicació quantificables automàticament (sobre C).
Segon. El president demana als assistents i als membres de la mesa de contractació, 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, si els sembla bé donar per llegit l’anunci de licitació. Tots els presents assenteixen
i el donen per llegit.
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Tercer. El president dona compte de la empresa admesa a licitació i manifesta el resultat de
la qualificació dels sobre B, relatiu a la documentació corresponent a criteris d’adjudicació
no quantificables automàticament, amb expressió de la puntuació atorgada de conformitat
amb l’informe tècnic emès amb data del 16 d’octubre de 2018 i assumit per la mesa de
contractació en data d’avui, el detall de les quals és el següent:
ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL
Document «Equip tècnic» (sobre un màxim de
20 punts)

17 punts

Document «Planificació i descripció del Pla de
transició i de devolució» de (sobre un màxim de
5 punts)

4 punts

Document «Certificacions específiques»
(sobre un màxim de 6 punts)

5 punts

de

Document «Serveis addicionals i millores»
(sobre un màxim de 2 punts)

1 punt

Puntuació total (sobre un màxim de 33 punts)

27 punts

Quart. El president informa els assistents que, en data de l’1 d’octubre, es van sol·licitar les
paraules clau al licitador per tal que els sobres quedessin desxifrats per a poder obrir-los en
aquest acte.
Cinquè. El president informa que ha introduït les credencials necessàries perquè hi hagi el
quòrum mínim de custodis i es puguin obrir el sobre.
Sisè. La secretària introdueix les credencials necessàries per a poder obrir el sobre C.
Setè. El president convida al licitador i els assistents en aquest acte a manifestar els dubtes
que tinguin o demanar les explicacions que considerin necessàries. No hi ha manifestacions
en aquest sentit.
Vuitè. El president de la mesa de contractació demana a la secretària que obri el sobre C i
dona compte del seu contingut, que es detalla a continuació:
Empresa licitadora

Oferta econòmica

ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL

40,9 preu/hora

Novè. El president comunica al licitador que la mesa de contractació farà l’anàlisi de l’oferta
econòmica per a determinar si és equilibrada i dins els valors de normalitat d’acord amb el
plec de clàusules administratives i si, per tant, és viable.
En aquest últim cas, es farà la corresponent valoració del sobre C i la suma de la puntuació
obtinguda en la valoració del sobre B, i es procedirà d’acord amb el que estableix l’article
150 de la Llei de contractes del sector públic (LCSP).
Desè. El president demana al licitador, als assistents i als membres de la mesa de
contractació si volen fer alguna pregunta o formular alguna reclamació o reserva amb relació
a aquest acte. Atès el silenci dels presents, la mesa de contractació dona per manifestada
llur conformitat.
Atès que no hi ha més preguntes, a continuació el licitador i els assistents abandonen la sala.
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Onzè. Es calculen les puntuacions i s’acorda afegir-les a la puntuació corresponent al sobre
B, per a obtenir la suma definitiva de les puntuacions i complir el que estableix el plec de
clàusules administratives, atès que són equilibrades i viables.
Empresa licitadora
ABAST SYSTEMS &
SOLUTIONS, SL

Sobre C

Sobre B

67 punts

27 punts

(sobre 67 punts)

(sobre 33 punts)

TOTAL
94 punts
(sobre 100
punts)

ACORDS
Primer. Descarregar de l’eina Sobre Digital l’oferta del sobre C i l’informe de traçabilitat per
a ésser arxivats segons la normativa vigent.
Segon. Fer la corresponent proposta de classificació, que resta de la manera següent:
Empresa licitadora
ABAST SYSTEMS &
SOLUTIONS, SL

Sobre C

Sobre B

67 punts

27 punts

(sobre 67 punts)

(sobre 33 punts)

TOTAL
94 punts
(sobre 100
punts)

Tercer. Elevar aquesta proposta de classificació de les ofertes a la Mesa del Parlament, en
qualitat d’òrgan de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 150 de la LCSP.
Quart. Fer públic el contingut d'aquesta acta inserint-la en el perfil del contractant.
Una vegada finit l'acte, el president de la mesa de contractació dona per acabada la reunió
a les 12.20 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 C (documentació corresponent
a criteris d’adjudicació quantificables automàticament) i
d’elevació de la proposta de classificació de les ofertes a
l’òrgan de contractació

Data del document:

19.10.2018

Codi de classificació:

TD10-010

Signatures

Signant

Data

Ferran Domínguez i
García

President de la mesa de
contractació

19.10.2018

Carme Rodríguez i
Rodríguez

Secretària de la mesa de
contractació

19.10.2018

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

4|4

