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EI/OA Exp. 2018/0012913

A LA CIUTAT DE BARCELONA a les 13 hores i 15 minuts del dia 3 d’octubre de 2018,
es constitueix convocats en legal forma els seus membres, la Mesa de Contractació de
l'Àrea de Presidència, que resta presidida pel Sr. Carles Barnés i Garcia, cap del Servei
de Contractació de la Diputació de Barcelona i pels vocals: Sra. Isidra Guardiola i
Salinas, com a delegada de la secretària general, pel Sr. Gerard Santafè i Civit, com a
delegat de l’interventor general, pel Sr. Pere Izquierdo i Tugas, responsable de la Secció
Tècnica d’Equipaments i Projectes del Consorci del Patrimoni de Sitges i per la secretària
de la Mesa Sra. Eva de Haro i Velázquez. Assisteix, així mateix, un representant de les
empreses: SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRÁNEA, SA, SEGURIDAD
PREVENTIVA CUATRO, SL, i SABICO SEGURIDAD, SA. Es constitueix la present
Mesa per a l’obertura de Sobre Digital que fa referència als criteris automàtics i
proposta d’adjudicació, presentada pels licitadors, en temps i forma assenyalats al Perfil
de Contractant de la Diputació de Barcelona i al DOUE, de la contractació relativa al
procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació corresponent al “Servei de
Vigilància, Protecció i Control d’accés dels museus del Consorci del Patrimoni
de Sitges”, tot això de conformitat amb allò que disposen els articles 145 al 151, 157 i
326 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Oberta la sessió pel president comença l’acte amb la lectura dels esmentats anuncis i
dels textos reglamentaris que regulen la present celebració.
Tot seguit, el president notifica el resultat de la qualificació prèvia dels documents de les
empreses presentades. Seguidament es manifesta als assistents a l'acte que poden
sol·licitar els aclariments i formular les observacions que estimin pertinents, abans de
procedir a l'obertura de les pliques, sense que cap dels presents faci ús dels expressats
drets, ni formuli cap reclamació.
Obertes les pliques de les empreses admeses aquestes ofereixen el resultat següent:
PRIMER.- Assenyalat amb el núm. 1 correspon a l’empresa SEGURIDAD
PROFESIONAL MEDITERRÁNEA, SA, amb NIF A58473158 i domicili social a la
carretera Santa Creu de Calafell, 14, CP 08850 GAVA (BARCELONA), la qual presenta
la següent proposició:
 Proposició econòmica (criteri d’adjudicació 1):

 Per la part fixa la quantitat biennal següent:
OFERTA DEL LICITADOR
Servei
Vigilància periòdica

Preu màxim
(IVA exclòs)
317.654,56 €

Preu ofert
(IVA exclòs)
275.191,20 €
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biennals (2 anys)

 Per la part variable les quantitats següents::
OFERTA DEL LICITADOR
Servei
Vigilàncies
puntuals

Preu unitari màxim
(IVA exclòs)

Número hores
previstes biennals

18,50 €/hora

200 hores

Preu unitari ofert
(IVA exclòs)
15,70€

 Oferta formativa per cadascun dels treballadors destinats a l’execució del
contracte (Criteri d’adjudicació 2).
Quant oferta formativa per a cadascun dels treballadors destinats a l’execució del
contracte, ofereix 31 hores biennals a disposició del Consorci del Patrimoni de
Sitges en els àmbits formatius i condicions que consten en el criteri d’adjudicació 2.
(Si no oferiu cap xifra obtindreu 0 punts).

 Oferta de mesures destinades a protegir la salut del personal que s’adscriurà
a l’execució del contracte (criteri d’adjudicació 3):


Disposa d’algun dels certificats detallats en la clàusula 1.11 del PCAP o un
certificat equivalent
En cas de marcar aquesta opció, s’haurà de presentar el certificat.



Compleix els requisits exigits per a l’obtenció d’algun dels certificats previstos en la clàusula
1.11 del PCAP,
Indicar el certificat ............
Indicar les mesures aplicades a la seva empresa que acrediten els requisits del
certificat ................



 Presenta una proposta equivalent de RSE que es compromet a aplicar en el marc de
l’execució del contracte
Adjuntar la proposta amb indicació de les mesures que es compromet aplicar



Cap dels anteriors
*L’empresa haurà d’escollir una de les anteriors opcions. Si no marca cap opció, no
presenta la documentació acreditativa requerida o les mesures detallades no són
equivalents als certificats esmentats obtindrà 0 punts.
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 Oferta d’un sistema de gestió de Riscos de la informació (SGSI) (criteri
d’adjudicació 4).


Disposa de certificat en vigor ISO/IEC 27001:2017 o certificat equivalent
En el cas de marcar aquesta opció, s’haurà de presentar el certificat



 Presenta una proposta equivalent de SGSI que es compromet a aplicar en el marc de
l’execució del contracte
Adjuntar la proposta amb indicació de les mesures que es compromet aplicar



Cap dels anteriors
*L’empresa haurà d’escollir una de les anteriors opcions. Si no marca cap opció, no
presenta la documentació acreditativa requerida o les mesures detallades no són
equivalents al certificat esmentat obtindrà 0 punts.

SEGON.- Assenyalat amb el núm. 2 correspon a l’empresa DIGITTECNIC, SL, amb NIF
B58484015 i domicili social a l’avinguda de Barcelona, 89, CP 08720 VILAFRANCA
DEL PENEDÈS (BARCELONA), la qual presenta la següent proposició:
 Proposició econòmica (criteri d’adjudicació 1):

 Per la part fixa la quantitat biennal següent:
OFERTA DEL LICITADOR
Servei
Vigilància periòdica

Preu màxim
(IVA exclòs)
317.654,56 €
biennals (2 anys)

Preu ofert
(IVA exclòs)
311.301,47 €

 Per la part variable les quantitats següents::
OFERTA DEL LICITADOR
Servei

Preu unitari màxim
(IVA exclòs)

Número hores
previstes biennals

Preu unitari ofert
(IVA exclòs)

Vigilàncies
3.700,00€*
18,50 €/hora
200 hores
puntuals
*-s’observa que ofereix el preu unitari, IVA exclòs (18,50 €) multiplicat pels estimats.
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 Oferta formativa per cadascun dels treballadors destinats a l’execució del
contracte (Criteri d’adjudicació 2).
Quant oferta formativa per a cadascun dels treballadors destinats a l’execució del
contracte, ofereix 30 hores biennals a disposició del Consorci del Patrimoni de
Sitges en els àmbits formatius i condicions que consten en el criteri d’adjudicació 2.
(Si no oferiu cap xifra obtindreu 0 punts).

 Oferta de mesures destinades a protegir la salut del personal que s’adscriurà
a l’execució del contracte (criteri d’adjudicació 3):
1- Indicar el certificat OHSAS 18001:2007, núm. ES065994-1. Per mitja del Servei
externs de Prevenció: APY PREVENCIÓN, SL. NIF: B64206535. S’adjunta
documentació acreditativa. VEURE DOCS: 8, 8.1, 8.2, 8.3 i 8.4.
2- Tot el personal adscrit al Servei d’aquest contracte, haurà de superar un curs
d’aptitud professional específic i homologat d’ASPY PREVENCIÓN, SL. NIF:
B64206535. Així com li seran entregades les fitxes d’informació de Riscos
Laborals al treballador pel lloc específic de Vigilant de Seguretat.

 Oferta d’un sistema de gestió de Riscos de la informació (SGSI) (criteri
d’adjudicació 4).
Disposició d’un sistema de gestió de Riscos de la Informació (SGSI): s’adjunta certificat
expedit del Director Tècnic de Digittecnic, SL. ALEX MARQUES MARTÍ. VEURE DOCS 9,
9.1 i 9.2

TERCER.- Assenyalat amb el núm. 3 correspon a l’empresa IB2 SEGURETAT
CATALUNYA, SL, amb NIF B17631698 i domicili social al passeig d’Olot, 38 A,
baixos, CP 17005 GIRONA, la qual presenta la següent oferta econòmica, IVA exclòs:
 Proposició econòmica (criteri d’adjudicació 1):

 Per la part fixa la quantitat biennal següent:
OFERTA DEL LICITADOR
Servei
Vigilància periòdica

Preu màxim
(IVA exclòs)
317.654,56 €
biennals (2 anys)

Preu ofert
(IVA exclòs)
278.568,00 €

 Per la part variable les quantitats següents:
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OFERTA DEL LICITADOR
Servei
Vigilàncies
puntuals

Preu unitari màxim
(IVA exclòs)

Número hores
previstes biennals

18,50 €/hora

200 hores

Preu unitari ofert
(IVA exclòs)
15,90€

 Oferta formativa per cadascun dels treballadors destinats a l’execució del
contracte (Criteri d’adjudicació 2).
Quant oferta formativa per a cadascun dels treballadors destinats a l’execució del
contracte, ofereix 31 hores biennals a disposició del Consorci del Patrimoni de
Sitges en els àmbits formatius i condicions que consten en el criteri d’adjudicació 2.
(Si no oferiu cap xifra obtindreu 0 punts).

 Oferta de mesures destinades a protegir la salut del personal que s’adscriurà
a l’execució del contracte (criteri d’adjudicació 3):


Disposa d’algun dels certificats detallats en la clàusula 1.11 del PCAP o un
certificat equivalent
En cas de marcar aquesta opció, s’haurà de presentar el certificat.



Compleix els requisits exigits per a l’obtenció d’algun dels certificats previstos en la clàusula
1.11 del PCAP,
Indicar el certificat ............
Indicar les mesures aplicades a la seva empresa que acrediten els requisits del
certificat ................



Presenta una proposta equivalent de RSE que es compromet a aplicar en el marc de
l’execució del contracte
Adjuntar la proposta amb indicació de les mesures que es compromet aplicar



Cap dels anteriors
*L’empresa haurà d’escollir una de les anteriors opcions. Si no marca cap opció, no
presenta la documentació acreditativa requerida o les mesures detallades no són
equivalents als certificats esmentats obtindrà 0 punts.

 Oferta d’un sistema de gestió de Riscos de la informació (SGSI) (criteri
d’adjudicació 4).


Disposa de certificat en vigor ISO/IEC 27001:2017 o certificat equivalent

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 4e557b75e71b2bddb3e3 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 5

Àrea de Presidència
Servei de Contractació
Londres, 55, 5a. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 564 · Fax 934 020 647
scon.publicitat@diba.cat ·www.diba.cat

En el cas de marcar aquesta opció, s’haurà de presentar el certificat


 Presenta una proposta equivalent de SGSI que es compromet a aplicar en el marc de
l’execució del contracte
Adjuntar la proposta amb indicació de les mesures que es compromet aplicar



Cap dels anteriors
*L’empresa haurà d’escollir una de les anteriors opcions. Si no marca cap opció, no
presenta la documentació acreditativa requerida o les mesures detallades no són
equivalents al certificat esmentat obtindrà 0 punts.

QUART.- Assenyalat amb el núm. 4 correspon a l’empresa CLECE SEGURIDAD, SAU,
amb NIF A86340098 i domicili social al carrer Josep Ferrater i Mora, 2-4, CP 08019
BARCELONA, la qual presenta la següent proposició:
 Proposició econòmica (criteri d’adjudicació 1):

 Per la part fixa la quantitat biennal següent:
OFERTA DEL LICITADOR
Servei
Vigilància periòdica

Preu màxim
(IVA exclòs)
317.654,56 €
biennals (2 anys)

Preu ofert
(IVA exclòs)
296.340,86 €

 Per la part variable les quantitats següents::
OFERTA DEL LICITADOR
Servei
Vigilàncies
puntuals

Preu unitari màxim
(IVA exclòs)

Número hores
previstes biennals

18,50 €/hora

200 hores

Preu unitari ofert
(IVA exclòs)
17,26 €

 Oferta formativa per cadascun dels treballadors destinats a l’execució del
contracte (Criteri d’adjudicació 2).
Quant oferta formativa per a cadascun dels treballadors destinats a l’execució del
contracte, ofereix 31 hores biennals a disposició del Consorci del Patrimoni de
Sitges en els àmbits formatius i condicions que consten en el criteri d’adjudicació 2.
(Si no oferiu cap xifra obtindreu 0 punts).
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 Oferta de mesures destinades a protegir la salut del personal que s’adscriurà
a l’execució del contracte (criteri d’adjudicació 3):


 Disposa d’algun dels certificats detallats en la clàusula 1.11 del PCAP o un
certificat equivalent (OHSAS 18001)
En cas de marcar aquesta opció, s’haurà de presentar el certificat.



Compleix els requisits exigits per a l’obtenció d’algun dels certificats previstos en la clàusula
1.11 del PCAP,
Indicar el certificat ............
Indicar les mesures aplicades a la seva empresa que acrediten els requisits del
certificat ................



Presenta una proposta equivalent de RSE que es compromet a aplicar en el marc de
l’execució del contracte
Adjuntar la proposta amb indicació de les mesures que es compromet aplicar



Cap dels anteriors
*L’empresa haurà d’escollir una de les anteriors opcions. Si no marca cap opció, no
presenta la documentació acreditativa requerida o les mesures detallades no són
equivalents als certificats esmentats obtindrà 0 punts.

 Oferta d’un sistema de gestió de Riscos de la informació (SGSI) (criteri
d’adjudicació 4).


 Disposa de certificat en vigor ISO/IEC 27001:2017 o certificat equivalent
En el cas de marcar aquesta opció, s’haurà de presentar el certificat



Presenta una proposta equivalent de SGSI que es compromet a aplicar en el marc de
l’execució del contracte
Adjuntar la proposta amb indicació de les mesures que es compromet aplicar



Cap dels anteriors
*L’empresa haurà d’escollir una de les anteriors opcions. Si no marca cap opció, no
presenta la documentació acreditativa requerida o les mesures detallades no són
equivalents al certificat esmentat obtindrà 0 punts.
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CINQUÈ.- Assenyalat amb el núm. 5 correspon a l’empresa SEGURIDAD
PREVENTIVA CUATRO, SL, amb NIF B62738828 i domicili social al carrer Fernando
Pessoa, 25, CP 08030 BARCELONA, la qual presenta la següent proposició:
 Proposició econòmica (criteri d’adjudicació 1):

 Per la part fixa la quantitat biennal següent:
OFERTA DEL LICITADOR
Servei
Vigilància periòdica

Preu màxim
(IVA exclòs)
317.654,56 €
biennals (2 anys)

Preu ofert
(IVA exclòs)
294.336,00 €

 Per la part variable les quantitats següents::
OFERTA DEL LICITADOR
Servei

Preu unitari màxim
(IVA exclòs)

Número hores
previstes biennals

Preu unitari ofert
(IVA exclòs)

Vigilàncies
3.400 € *
18,50 €/hora
200 hores
puntuals
*s’observa que presenta un preu unitari, IVA exclòs (17 €), multiplicat pels estimats.

 Oferta formativa per cadascun dels treballadors destinats a l’execució del
contracte (Criteri d’adjudicació 2).
Quant oferta formativa per a cadascun dels treballadors destinats a l’execució del
contracte, ofereix 31 hores biennals a disposició del Consorci del Patrimoni de
Sitges en els àmbits formatius i condicions que consten en el criteri d’adjudicació 2.
(Si no oferiu cap xifra obtindreu 0 punts).

 Oferta de mesures destinades a protegir la salut del personal que s’adscriurà
a l’execució del contracte (criteri d’adjudicació 3):


Disposa d’algun dels certificats detallats en la clàusula 1.11 del PCAP o un
certificat equivalent
En cas de marcar aquesta opció, s’haurà de presentar el certificat.



Compleix els requisits exigits per a l’obtenció d’algun dels certificats previstos en la clàusula
1.11 del PCAP,
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Indicar el certificat ............
Indicar les mesures aplicades a la seva empresa que acrediten els requisits del
certificat ................


Presenta una proposta equivalent de RSE que es compromet a aplicar en el marc de
l’execució del contracte
Adjuntar la proposta amb indicació de les mesures que es compromet aplicar



 Cap dels anteriors
*L’empresa haurà d’escollir una de les anteriors opcions. Si no marca cap opció, no
presenta la documentació acreditativa requerida o les mesures detallades no són
equivalents als certificats esmentats obtindrà 0 punts.

 Oferta d’un sistema de gestió de Riscos de la informació (SGSI) (criteri
d’adjudicació 4).


Disposa de certificat en vigor ISO/IEC 27001:2017 o certificat equivalent
En el cas de marcar aquesta opció, s’haurà de presentar el certificat



Presenta una proposta equivalent de SGSI que es compromet a aplicar en el marc de
l’execució del contracte
Adjuntar la proposta amb indicació de les mesures que es compromet aplicar



 Cap dels anteriors
*L’empresa haurà d’escollir una de les anteriors opcions. Si no marca cap opció, no
presenta la documentació acreditativa requerida o les mesures detallades no són
equivalents al certificat esmentat obtindrà 0 punts.

SISÈ.- Assenyalat amb el núm. 6 correspon a l’empresa ILUNION SEGURIDAD, SA,
amb NIF A78917465 i domicili social al carrer Albacete, 3, CP 28027 MADRID i amb
domicili a efectes de notificació al carrer Motores, 300-304, Pol. Ind. Gran Via, CP
08908 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA) la qual presenta la següent
proposició:
 Proposició econòmica (criteri d’adjudicació 1):

 Per la part fixa la quantitat biennal següent:
OFERTA DEL LICITADOR
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Servei
Vigilància periòdica

Preu màxim
(IVA exclòs)
317.654,56 €
biennals (2 anys)

Preu ofert
(IVA exclòs)
293.637,88 €

 Per la part variable les quantitats següents::
OFERTA DEL LICITADOR
Servei
Vigilàncies
puntuals

Preu unitari màxim
(IVA exclòs)

Número hores
previstes biennals

18,50 €/hora

200 hores

Preu unitari ofert
(IVA exclòs)
16,39 €

 Oferta formativa per cadascun dels treballadors destinats a l’execució del
contracte (Criteri d’adjudicació 2).
Quant oferta formativa per a cadascun dels treballadors destinats a l’execució del
contracte, ofereix 62 hores biennals a disposició del Consorci del Patrimoni de
Sitges en els àmbits formatius i condicions que consten en el criteri d’adjudicació 2.
(Si no oferiu cap xifra obtindreu 0 punts).

 Oferta de mesures destinades a protegir la salut del personal que s’adscriurà
a l’execució del contracte (criteri d’adjudicació 3):


 Disposa d’algun dels certificats detallats en la clàusula 1.11 del PCAP o un
certificat equivalent
En cas de marcar aquesta opció, s’haurà de presentar el certificat.
o
o



Adjunt Certificat OHSAS 18001:2007
Adjunt Certificat SA 8000:2008

Compleix els requisits exigits per a l’obtenció d’algun dels certificats previstos en la clàusula
1.11 del PCAP,
Indicar el certificat ............
Indicar les mesures aplicades a la seva empresa que acrediten els requisits del
certificat ................



Presenta una proposta equivalent de RSE que es compromet a aplicar en el marc de
l’execució del contracte
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Adjuntar la proposta amb indicació de les mesures que es compromet aplicar


Cap dels anteriors
*L’empresa haurà d’escollir una de les anteriors opcions. Si no marca cap opció, no
presenta la documentació acreditativa requerida o les mesures detallades no són
equivalents als certificats esmentats obtindrà 0 punts.

 Oferta d’un sistema de gestió de Riscos de la informació (SGSI) (criteri
d’adjudicació 4).


Disposa de certificat en vigor ISO/IEC 27001:2017 o certificat equivalent
En el cas de marcar aquesta opció, s’haurà de presentar el certificat



 Presenta una proposta equivalent de SGSI que es compromet a aplicar en el marc de
l’execució del contracte
Adjuntar la proposta amb indicació de les mesures que es compromet aplicar

o


Document de Seguretat de la Informació per part de ILUNIÓN
SEGURIDAD, SA

Cap dels anteriors
*L’empresa haurà d’escollir una de les anteriors opcions. Si no marca cap opció, no
presenta la documentació acreditativa requerida o les mesures detallades no són
equivalents al certificat esmentat obtindrà 0 punts.

SETÈ.- Assenyalat amb el núm. 7 correspon a l’empresa SABICO SEGURIDAD, SA,
amb NIF A20202487 i domicili social a l’avinguda Meridiana, 133, baixos, CP 08026
BARCELONA, la qual presenta la següent proposició:
 Proposició econòmica (criteri d’adjudicació 1):

 Per la part fixa la quantitat biennal següent:
OFERTA DEL LICITADOR
Servei
Vigilància periòdica

Preu màxim
(IVA exclòs)
317.654,56 €
biennals (2 anys)

Preu ofert
(IVA exclòs)
299.935,00 €

 Per la part variable les quantitats següents::

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 4e557b75e71b2bddb3e3 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 11

Àrea de Presidència
Servei de Contractació
Londres, 55, 5a. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 564 · Fax 934 020 647
scon.publicitat@diba.cat ·www.diba.cat

OFERTA DEL LICITADOR
Servei
Vigilàncies
puntuals

Preu unitari màxim
(IVA exclòs)

Número hores
previstes biennals

18,50 €/hora

200 hores

Preu unitari ofert
(IVA exclòs)
17,38 €

 Oferta formativa per cadascun dels treballadors destinats a l’execució del
contracte (Criteri d’adjudicació 2).
Quant oferta formativa per a cadascun dels treballadors destinats a l’execució del
contracte, ofereix 31 hores biennals a disposició del Consorci del Patrimoni de
Sitges en els àmbits formatius i condicions que consten en el criteri d’adjudicació 2.
(Si no oferiu cap xifra obtindreu 0 punts).

 Oferta de mesures destinades a protegir la salut del personal que s’adscriurà
a l’execució del contracte (criteri d’adjudicació 3):


Disposa d’algun dels certificats detallats en la clàusula 1.11 del PCAP o un
certificat equivalent
Indicar el certificat SGE 21, OHSAS 18001.
Indicar les mesures aplicades a la seva empresa que acrediten els requisits del
certificat :
o Criteri 3.1 INFORMACIÓN VIGILANTE 2017 CON P.R.B OHSAS 18001
o Criteri 3.2.2. CÓDIGO ÉTICO GRUPO SABICO REV 1



Compleix els requisits exigits per a l’obtenció d’algun dels certificats previstos en la clàusula
1.11 del PCAP,



Presenta una proposta equivalent de RSE que es compromet a aplicar en el marc de
l’execució del contracte
Adjuntar la proposta amb indicació de les mesures que es compromet aplicar



Cap dels anteriors
*L’empresa haurà d’escollir una de les anteriors opcions. Si no marca cap opció, no
presenta la documentació acreditativa requerida o les mesures detallades no són
equivalents als certificats esmentats obtindrà 0 punts.

 Oferta d’un sistema de gestió de Riscos de la informació (SGSI) (criteri
d’adjudicació 4).
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Disposa de certificat en vigor ISO/IEC 27001:2017 o certificat equivalent
En el cas de marcar aquesta opció, s’haurà de presentar el certificat



Presenta una proposta equivalent de SGSI que es compromet a aplicar en el marc de
l’execució del contracte
Adjuntar la proposta amb indicació de les mesures que es compromet aplicar
o Criteri 4 procesos-informáticos-2018
o Criteri 4.1 Mapa de sistemes para la auditoria 2017_v2



Cap dels anteriors
*L’empresa haurà d’escollir una de les anteriors opcions. Si no marca cap opció, no
presenta la documentació acreditativa requerida o les mesures detallades no són
equivalents al certificat esmentat obtindrà 0 punts.

Es comunica als assistents que el contingut del sobre que conté la documentació relativa
als criteris automàtics es trametrà al Consorci del Patrimoni de Sitges, per tal que
s’elabori el corresponent informe d’adjudicació. Així mateix, la secretària de la Mesa
comunica que la data en la què es reunirà la Mesa per realitzar l’adjudicació, es publicarà
en l’anunci corresponent del perfil de contractant de la Diputació de Barcelona:
https://seuelectronica.diba.cat/ amb una antelació mínima de dos dies a la data de la seva
celebració.

Essent les 13 hores i 20 minuts, el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretària, estenc aquesta acta.
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