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

Contractació:

Contracte del servei d'autocar per als centres
educatius i universitaris en el marc del conveni entre
el Parlament de Catalunya i les diputacions per a la
projecció institucional del Parlament

Número d’expedient: 615-00005/11
Al Palau del Parlament, el dia 17 d’octubre de 2017, a les 12 hores i 8 minuts,
a la Sala 1, 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.
Miquel Palomares i Amat, lletrat del Parlament.

Vocals:

Eduard Triay i Moll, cap del Departament de
Relacions Institucionals.
Rosalia Ramon i Ferràndiz, responsable de Projectes
de
Difusió
del
Departament
de
Relacions
Institucionals.

Secretària:

Yasmina Garcia i Durà, tècnica de contractació.

Assisteix també a l'acte Montserrat Ordeig i Solé, secretària del Departament
de Relacions Institucionals.
Per part dels licitadors, assisteixen les persones següents:
Empresa

Nom de l’assistent

DNI

Aquest document és una còpia idèntica de 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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SAU, ALSINA GRAELLS DE
AUTO TRANSPORTES
AUTOCARES IZARO, SA
UTE IGUALADINA, SL I
EMPRESA MONFORTE SAU

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. El lletrat demana als assistents, 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 assistents
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 les proposicions admeses, el detall de la quals és el següent:
1. AUTOCARS CALELLA, SL (lots 1 i 2)
2. SAU, ALSINA GRAELLS DE AUTO TRANSPORTES (lots 1, 2, 3 i 4)
3. TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS, SA (TEISA) (lot 2)
4. HIFE. LA HISPANO DE FUENTES EN SEGURES, SA (lot 4)
5. AVANT GRUP BARDET, SL (lot 1)
6. AUTOCARES IZARO, SA (lots 1 i 2)
7. AUTOCORB, SA. (lot 1)
8. UTE IGUALADINA, SL I EMPRESA MONFORTE SAU. (lots 1 i 4)
Quart. El lletrat ofereix als licitadors i al públic assistent que comprovin que
els sobres que contenen les ofertes són en poder de la Mesa i en les mateixes
condicions en què es van lliurar. Els assistents no plantegen cap qüestió
relativa a l’estat dels sobres.
Cinquè. El president convida als licitadors presents a manifestar els dubtes
que tinguin o a demanar les explicacions que considerin necessàries. No hi
ha manifestacions en aquest sentit per cap de les persones presents.
Sisè. El president ordena l’obertura dels sobres B i dona compte del seu
contingut:
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AUTOCARS CALELLA, SL
(lots 1 i 2)

Índex
Proposta tècnica
Serveis addicionals i millores

SAU, ALSINA GRAELLS DE AUTO
TRANSPORTES

Índex

(lots 1, 2, 3 i 4)

Serveis addicionals i millores

TRANSPORTS ELÈCTRICS
INTERURBANS, SA (TEISA)

Índex

(lot 2)

Serveis addicionals i millores

Proposta tècnica

Proposta tècnica

HIFE. LA HISPANO DE FUENTES EN Índex
SEGURES, SA
Proposta tècnica
(lot 4)
Serveis addicionals i millores
AVANT GRUP BARDET, SL
(lot 1)

AUTOCARES IZARO, SA
(lots 1 i 2)

Índex
Proposta tècnica
Serveis addicionals i millores
Índex
Proposta tècnica
Serveis addicionals i millores
Índex

AUTOCORB, SA

Proposta tècnica

(lot 1)

Serveis addicionals i millores
Documentació considerada confidencial

UTE IGUALADINA, SL I EMPRESA
MONFORTE SAU.

Índex

(lots 1 i 4)

Serveis addicionals i millores

Proposta tècnica

Setè. El president demana als assistents si volen fer alguna pregunta o
formular alguna reclamació o reserva amb relació a aquest acte. Atès el
silenci dels assistents, la mesa de contractació dona per manifestada llur
conformitat.
Acords
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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 hores i 20 minuts 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
Comptabilitat
Vocal de la mesa de contractació

Miquel Palomares i Amat
Lletrat del Parlament
Vocal de la mesa de contractació

Eduard Triay i Moll.
Cap del Departament de Relacions
Institucionals.

i

Rosalia Ramon i Ferràndiz.
Yasmina Garcia i Durà
Responsable de Projectes de Difusió del Tècnica de Contractació
Departament de Relacions Institucionals.
Secretària de la mesa de contractació
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