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KBD22021000010

Adreçat a: MESA DE CONTRACTACIÓ.
Emès per: Ariadna Villegas, Gerent DinàmiG
Relatiu a: Valoració dels criteris automàtics per a la contractació del servei
deseguretat i vigilància de la pista de gel i proposta d’adjudicació (SOBRE
B).
Objecte
És objecte d’aquest informe la valoració dels criteris que depenen dels criteris
automàtics, establerts a la clàusula 19a) del Plec de clàusules administratives
particulars.
Presentació ofertes
Han presentat ofertes les següents empreses:
PROTECTA VIGILÀNCIA INTEGRAL, S.L NIF:
B66499310IB2 SEGURETAT CATALUNYA S.L NIF
B17631698
Valoració dels criteris automàtics
La puntuació màxima és de 75 punts, distribuïts de la següent manera:
1) Preu: fins a 49 punts
El preu s’indicarà amb IVA exclòs i amb dos decimals. S’assignarà la màxima
puntuació a l’oferta més econòmica, i per a la resta de propostes la puntuació
s’assignarà d’acord amb la següent fórmula:
POi = 55 x (Om / Oi)
POi, és la puntuació de l’oferta econòmica a
valorarOm, és l’oferta econòmica menor dels
licitadors
Oi, és l’oferta econòmica a valorar
Es fa constar que en els plecs la fórmula contenia un error. Aquest ha
de ser:POi = 49 x (Om / Oi), ja que 49 és la puntuació màxima que es
pot obtenir.
El preu ofert no podrà ser inferior als costos directes indicats en la clàusula de
pressupost base de licitació, ni superior al subtotal abans d’IVA (suma de costos
directes més costos indirectes).
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Valoració de les ofertes
PREU HORA OFERT
(sense IVA, amb dos
decimals)
VIGILÀNCIA 17,27€

PROTECTA
INTEGRAL, S.L
IB2
SEGURETAT
CATALUNYA S.L

16,90€

Puntuació (max 49)
47,95
49

2) Temps de reacció en cas de suplència d’un treballador: fins a 14 punts
S’indicarà quant es trigarà en suplir l’absència d’un treballador per
qualsevol motiu:Valoració de les ofertes
TEMPS DE REACCIÓ
VIGILÀNCIA Menys d’una hora

PROTECTA
INTEGRAL, S.L
IB2
SEGURETAT
CATALUNYA S.L

Menys d’una hora

Puntuació (max 14)
14
14

3) Certificació de l’empresa amb el sistema de gestió de qualitat ISO 9001: fins a
12 punts. Es valorarà que l’empresa estigui acreditada amb la certificació de
sistema de gestió de qualitat ISO 9001 per tal d’oferir un servei curós i
sostenible mediambiental, social i econòmicament seguint els paràmetres
marcat per l’acreditació esmentada. Caldrà presentar el certificat acreditació
vigent.
Valoració de les ofertes
SISTEMA
GESTIÓ
QUALITAT
PROTECTA
VIGILÀNCIA Certificat ISO 9001:2015
INTEGRAL, S.L
vigent i presentat
IB2
SEGURETAT Certificat ISO 9001:2015
CATALUNYA S.L
vigent i presentat

Puntuació (max 12)
12
12

Total de la puntuació del criteris avaluables mitjançant criteris automàtics
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PROTECTA
VIGILÀNCIA
INTEGRAL, S.L
IB2 SEGURETAT
CATALUNYA S.L

Preu hora ofert
(max 49 punts)

TOTAL
Temps de reacció Sistema
en cas de
gestió qualitat (max 75
suplència
d’un (max
12 punts)
treballador (max punts)
14 punts)

47,95

14

12

73,95

49

14

12

75

Total de la puntuació del criteris avaluables mitjançant judici de valor (SOBRE A)
TOTAL
Protocol
Protocol
davant Mecanismes
(max 25
davant
emergència
coordinació
punts)
aldarulls
o sanitària (max 9
amb dinamig
situacions
punts)
(max
7
violentes (max
punts)
9 punts)
PROTECTA
VIGILÀNCIA
INTEGRAL, S.L
IB2 SEGURETAT
CATALUNYA S.L

7

7

5

19

9

7

7

23

Total de la puntuació obtinguda

PROTECTA
VIGILÀNCIA
INTEGRAL, S.L
IB2 SEGURETAT
CATALUNYA S.L

Criteris
avaluables
amb judici de
valor (max 25
punts)
19

Valoració
amb TOTAL
criteris
punts)
automàtics (max
75 punts)
73,95

92,95

23

75

98

(max
100

Es proposa:
L’adjudicació de la contractació del servei de seguretat i vigilància de la pista de
gel, d’acord amb la valoració dels criteris de judici de valor i els criteris automàtics
a l’empresa IB2 SEGURETAT CATALUNYA S.L amb NIF B17631698
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