R/N: EC/CP00034 EC-2022-18

GENERALITAT DE CATALUNYA

Resolució d'adjudicació
Expedient

EC-2022-18

Unitat promotora

Direcció de Serveis

Procediment

Obert simplificat abreujat

Objecte

Servei de connexió a la central receptora d'alarmes (CRA), servei
d'acuda i custòdia de claus per l'edifici de Passeig de Gràcia, 19 en
l'any 2022

Modalitat

Contracte Públic

Tipus

Serveis

Antecedents
1. Vist que mitjançant resolució 22 de novembre de 2021 es va aprovar l’expedient i es va
acordar l’obertura del procediment d’adjudicació del mateix.
2. Vist que en aquesta licitació s’han presentat un total de tres empreses les quals, un cop
comprovada la documentació presentada i esmenats els aspectes requerits, aquests es
van considerar correctes i van ser admeses a la licitació.
3. Vistos els informes de la directora de Serveis de 23 de desembre de 2021 sobre
l’acceptació de la justificació de la presumpta baixa anormal d’una de les ofertes i de
proposta de l’empresa adjudicatària, es procedeix a requerir l’aportació de la
documentació corresponent.
4. D’acord amb la proposta d’adjudicació abans esmentada i l’informe rectificatiu de la
proposta d’adjudicació de 13 de gener de 2022, un cop s’ha comprovat que la
documentació presentada és l’adient i que compleix els requisits tècnics i documentals
que s’han establert per a aquest expedient de contractació, es proposa l’adjudicació del
contracte a l’empresa SABICO SEGURIDAD, S.A, amb NIF A20202487.
Fonaments de dret
I. S’han acomplert els tràmits legalment establerts per a l’adjudicació d’aquest contracte.
II. Vist que l’únic criteri d’adjudicació establert era el preu es recullen a continuació les
puntuacions obtingudes per les empreses licitadores:
EMPRESA
SABICO SEGURIDAD
IMAN SEGURIDAD
INV VIGILÀNCIA

Preu oferta
candidat
9.216,00
12.444,00
14.082,00

Punts
100,00
79,31
68,81

Vist el que disposen els articles 150, 151 i 158 de la Llei 9/2017, de 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, de 26 de febrer de
2014.
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Vist l’article 1.7 de la Resolució VEH/1235/2019, de 7 de maig, DOGC 7873 de 13 de maig
de 2019

GENERALITAT DE CATALUNYA

RESOLC
1. Adjudicar a l’empresa SABICO SEGURIDAD, S.A, amb NIF A20202487, el contracte, les
dades identificadores del qual consten a l’encapçalament, per un import màxim previst de
15.516,00 € (QUINZE MIL CINC-CENTS SETZE EUROS), IVA exclòs, segons el següent
desglossament:
Empresa adjudicatària
SABICO SEGURIDAD SA
Import base €

IVA €

Import amb IVA €

15.600,00

3.276,00

18.876,00

Import base €

IVA €

Import amb IVA €

15.516,00

3.258,36

18.774,36

516,00
15.000,00

108,36
3.150,00

624,36
18.150,00

Pressupost licitació

Import adjudicació, d’acord amb
el detall i segons els preus
unitaris detallats a continuació:
- Part fixa
- Part variable

El preus unitaris màxims són els següents:
Concepte
Servei CRA mensual
Servei custòdia de claus mensual
Serveis de Acuda

Preu unitari
(IVA exclòs)
28,00 €
15,00 €
58,00 €

2. Designar com a responsable del contracte a la persona assignada per la Direcció de
Serveis a tal efecte.
3. Notificar la resolució als licitadors, amb expressió dels recursos procedents, d’acord amb
el que disposa la legislació vigent en matèria de contractació pública i de procediment
administratiu.
4. Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant, d’acord amb el que disposa
l’article 151 de la Llei 9/2017, de 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, de 26 de febrer de 2014.
Per delegació,
Jordi Cabrafiga i Macias
Secretari general
(Resolució VEH/1235/2019, de 7 de maig,
DOGC 7873 de 13 de maig de 2019)
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