ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
QUALIFICACIÓ PRÈVIA

A la ciutat de Barcelona, a les 09.00 hores del dia 19 de setembrede 2018, a l’Espai
3 del Palau de la Virreina, La Rambla, 99, 3a Planta, es reuneix, vàlidament
constituïda, la Mesa de Contractació per al procediment obert del contracte de
serveis de vigilància dels centres adscrits a l’ICUB, procediment dividit en 3 lots, lot
1 per import de 3.092.035,55€ IVA inclòs, Lot2 per import de 2.541.249,34€ IVA
inclòs, Lot 3 per import de 2.382.553,30 IVA inclòs amb un pressupost total de
licitació de 8.015.838,19 IVA inclòs i un valor estimat de 15.899.183,19 €, instruït
sota el número d’expedient administratiu 3054/2018 i convocat per resolució de la
gerent adjunta en data 31 de juliol de 2018, publicat al perfil del contractant de la
Generalitat de Catalunya el dia 2 d’agost de 2018

Són membres titulars de la Mesa de Contractació:
Presidenta: Sra.Margarita Tossas, Gerent adjunta de l’ICUB
Vocals:
-

Sra. Montserrat Oriol, secretària delegada de l’ICUB
Sra. Anna Boix i Sanmartí, cap del servei d’Administració
econòmica de l’ICUB
Sra. Isabel Balliu directora de Recursos de l’ICUB
Sr. Ascensi Mir cap del Departament de Producció i Manteniment

Es considera vàlidament constituïda la Mesa de contractació, en observar-se
quòrum suficient, d’acord amb l’article d’acord amb l’article 21 del Reial Decret
817/2009, de 8 de maig.
Les persones que integren la mesa declaren expressament que no concorren en
cap conflicte d’interessos i que regiran el seu comportament d’acord els principis i
valors generals d’actuació continguts en el Codi ètic de conducta de l’Ajuntament de
Barcelona.
Tot seguit, la presidenta informa als assistents que en la present licitació han
presentat els preceptius sobres de documentació dintre de termini els següents
licitadors per ordre de Registre d’entrada:
LOT 1
1. GRUPO CONTROL SEGURIDAD SA
2. SABICO SEGURIDAD SA
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LOT 2

1. GRUPO CONTROL SEGURIDAD SA
2. SABICO SEGURIDAD SA
3. SEGURIDAD PREVENTIVA CUATRO SL
LOT 3

1. GRUPO CONTROL SEGURIDAD SA
2. SABICO SEGURIDAD SA
3. SEGURIDAD PREVENTIVA CUATRO SL

Un cop revisada la documentació administrativa presentada per les empreses es
comprova que totes han presentat correctament el DEUC.
De tot això s’estén la present acta que firma la presidenta i els vocals junt amb mi,
la secretària, que dono CONSTÀNCIA.

El document original haPàgina
estat signat
per:
2 deelectrònicament
2
Anna Boix Sanmarti el dia 21/09/2018 a les 09:37, que tramita;
Ascensi Mir Ulldemolins el dia 21/09/2018 a les 14:43, que tramita;
Maria Isabel Balliu Badia el dia 25/09/2018 a les 17:17, que tramita;
Margarita Tossas Marques el dia 26/09/2018 a les 19:23, que tramita;
Montserrat Oriol Bellot el dia 27/09/2018 a les 14:38, que tramita.
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