E-300100/02-02-19
ACTA DE LA SEGONA SESSIÓ PRIVADA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
Dades bàsiques del contracte
Núm. expedient: E-300100/02-02-19
Procediment: Obert de regulació harmonitzada
Objecte: Servei de vigilància, operació dels sistemes de seguretat i control d’accessos
i auxiliars de control per als diferents edificis de la Universitat Pompeu Fabra
Data: 13 de juny de 2019
Lloc: Edifici Mercè de la Universitat Pompeu Fabra.
Hora inici: 10.00h
Assistents:
 President: Santi Lewin-Richter, cap de la Unitat de Contractació Administrativa.
Vocals:
 Alberto Martínez, Lletrat del Servei d’Assessoria Jurídica, unitat que té encomanat
l’assessorament jurídic.
 Núria Borrell, tècnica del Servei de Pressupostos i Finances, unitat que té
encomanades les funcions de control econòmic i pressupostari.
 Pol Garcia, tècnic de contractació de la Unitat de Contractació administrativa, qui
actua com a secretari de la Mesa.
Excusa la seva presència el Sr. Antonio González, Cap del Servei d' Infraestructures i
Patrimoni i vocal de la mesa.
Ordre del dia
1. Proposicions presentades i noms dels candidats.
2. Obertura del sobre A per tal de qualificar la documentació administrativa
presentada pels candidats. Admissió, exclusió o esmena de les proposta
presentada per la licitadora.
3. Torn obert de paraules.
4. Aprovació de l'acta.
Desenvolupament de la sessió
1. Proposicions presentades i nom de candidats
El president obre l’acte manifestant que, de conformitat amb l’acord de la Mesa de
12 de juny de 2019, correspon fer l’obertura de la proposició enviada per correu i
que, d’acord amb la certificació emesa pel Registre General de la UPF, de data 12
de juny de 2019, que s’incorpora a l’expedient, es va rebre per correus en temps i
forma. El licitador és:
Empresa
PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS, SA-IMAN SEGURIDAD, SA (COMPROMÍS
UTE)
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2. Obertura del sobre A per tal de qualificar la documentació administrativa
presentada pels candidats.
El president ordena l’obertura del sobre A de l’oferta presentada per tal de comprovar
la documentació acreditativa de la personalitat, la capacitat d’obrar i la solvència
presentada pels licitadors segons el que estableix el Plec de clàusules administratives
particulars.
En relació a la documentació general presentada per la següent empresa, s’observa
el següent defecte esmenable, segons el que estableix el Plec de clàusules
administratives particulars que regula la licitació:
Empresa
PROTECCIÓN DE
PATRIMONIOS, SA

Esmena
DEUC, PART III, lletra D, facilitar la informació que
es demana en aquest apartat.

Per tant, vist l’anterior, i en virtut del que disposa l’article 141.2 de la LCSP, i en
virtut de l’establert a la clàusula 11.2 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars, la Mesa, per unanimitat:
ACORDA:
REQUERIR a l’empresa PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS, SA, per tal que en el termini
de 3 dies hàbils a comptar des de l’enviament de la present notificació esmenin el
defecte en la documentació presentada, d’acord amb els extrems indicats, finalitzant
aquest termini el dia 18 de juny de 2019 a les 09:00 hores.
3. Torn obert de paraules
Els membres de la Mesa no plantegen cap qüestió en aquest apartat de l’ordre del
dia.
4. Aprovació de l’acta
El secretari llegeix l’esborrany de l’acta de la sessió, no havent-hi observacions
s’aprova per unanimitat aquesta acta.
El President dóna l’acte per acabat a les 10:30h i aixeca la sessió de la qual, com a
secretari, estenc aquesta acta.

El SECRETARI

Vist i plau
EL PRESIDENT
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