Àrea de Gestió Econòmica
i Règim Interior
Servei de Règim Interior i Seguretat

ATC-2020-29

Memòria justificativa del contracte
Contracte : Contracte Públic
Tipus : Serveis
Expedient :

Unitat Promotora : Servei de Règim Interior i
Seguretat
Procediment : Basat en acord marc
Criteris d’adjudicació: Diversos

ATC-2020-29

Títol : Serveis de vigilància i seguretat de les dependències de l’Agència
Tributària de Catalunya a la província de Tarragona, basat en l’acord marc exp. CCS 2017 4,
durant el període 1/5/2020 - 31/12/2021
Import base €
Valor estimat del
contracte (sense IVA) :
Pressupost licitació :

IVA €

Import total €

522.410,41

284.894,84
59.827,92
344.722,76
Entre l’1 de maig de 2020, o la data de signatura del contracte si
Termini d’execució fins a :
aquesta és posterior, i el 31 de desembre de 2021

1.Objecte
L’objecte del contracte és el servei de vigilància i seguretat de les dependències de
l’Agència Tributària de Catalunya a la província de Tarragona, durant el període comprès
entre l’1 de maig de 2020, o des de la data de signatura del contracte si aquesta és
posterior, i el 31 de desembre de 2021, per tal de donar continuïtat al servei de vigilància i
seguretat en aquesta província. S’estableix una possible pròrroga d’un any amb l’objectiu de
fer coincidir l’acabament del contracte amb la del contracte dels serveis de vigilància i
seguretat per la resta de dependències de l’Agència Tributària de Catalunya per al període
2019-2020, lots 1 a 4 (derivat d’Acord Marc amb núm. de GEEC ATC-2018-42), que preveu
una pròrroga de dos anys.
Aquesta contractació està basada en l’Acord Marc dels servei de vigilància i seguretat
(CCS 2017 4).

2. Justificació de la necessitat de contractar
Al mes de setembre de 2018 es va licitar el contracte dels serveis de vigilància i seguretat per
les diferents dependències de l’Agència Tributària de Catalunya per al període 2019-2020,
dividit en cinc lots (derivat d’Acord Marc amb núm. de GEEC ATC-2018-42). La vigència del
contracte es va establir des del dia 1 de gener de 2019 fins a 31 de desembre de 2020 i amb
possibilitat de pròrroga, any per any, amb el límit de dos anys d’acord amb el Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes
del sector públic.
El 18 de desembre de 2018 es va formalitzar amb l’empresa OMBUDS COMPANIA DE
SEGURIDAD, SA, amb NlF A81262404 el contracte per al servei de vigilància i seguretat a
les dependències de la província de Tarragona (lot 5).
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El 28 de gener de 2020 l’empresa OMBUDS COMPAÑIA DE SEGURIDAD, SA comunica
que, atès la seva situació concursal, té previst deixar de prestar els serveis de vigilància i
seguretat a les dependències de l’ATC aproximadament el proper dia 30 d’abril de 2020.
D’acord amb els articles 223.b) i 224.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aquesta
Agència Tributària de Catalunya està tramitant la resolució de l’esmentat contracte derivat
de la mateixa manera que la Comissió Central de Subministraments està tramitant la
resolució del contracte que va signar amb l’empresa OMBUDS en l’Acord marc dels servei
de vigilància i seguretat (CCS 2017 4).
El servei de vigilància i seguretat resulta del tot imprescindible en les dependències de l’ATC
tant per la tipologia d’atenció presencial que es realitza en aquestes oficines, com l’operativa
logística d’obrir i tancar les oficines.
Es proposa un expedient de contractació d’abast pluriennal que abasti els anys 2020 i 2021
amb possibilitat de prorroga, pels motius exposats i perquè permet major estabilitat en la
prestació del servei i assolir millores d’eficiència i d’eficàcia en el desenvolupament de la
prestació, derivada del major coneixement dels espais i l’optimització dels recursos humans
adscrits al servei.

3. Procediment de licitació
Aquesta contractació està basada en l’acord marc dels servei de vigilància i seguretat
(CCS 2017 4).
Segons l’apartat 8 de la clàusula trenta-quatrena del plec de clàusules administratives
particulars relatiu a l’acord marc dels serveis de vigilància i seguretat (CCS 2017 4) es
convidaran les següents empreses:
Nom

NIF

Astra Sistemas, SA

A61562898

Barna Porters Seguretat, SL

B62735089

INV Vigilancia, SL y Techco Seguridad, SLU (UTE INV-Techco Catalunya)

U67176057

Clece Seguridad, SA

A86340098

Enerpro, SL

B63211569

Eulen Seguridad, SA

A28369395

GSI Profesionales de la Seguridad y Sistemas, SA

A78811445

IB2 Seguretat Catalunya, SL

B17631698

Ilunion Seguridad, SA

A78917465

Iman Seguridad, SA

A59919480

Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad España, SL

B86657640

Protección de Patrimonios, SA

A61486981

PYC Seguridad Cataluña, SA

A08976177
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Salzillo Seguridad, SA

A73100638

Seguridad Profesional Mediterránea, SA

A58473158

Segurisa, Servicios Integrales de Seguridad, SA

A78798998

Sentry Servicios de Seguridad Integral y Privada, SL

B59925925

Sureste Seguridad, SL

B30376982

Transportes Blindados, SA

A07044530

4. Justificació de la no divisió en lots
Les tres oficines on s’han de prestar els serveis objecte d’aquesta contractació s’ubiquen a
la província de Tarragona que coincideix amb l’àmbit territorial del lot 5 de l’acord marc
dels serveis de vigilància i seguretat (CCS 2017 4), el valor estimat del qual no supera
els límits recomanats pel mateix acord marc per fer una divisió en lots.
Tanmateix el fet de tenir una mateixa empresa adjudicatària que cobreixi les tres
dependències de la província, facilita la logística per poder fer substitucions i coordinar
amb més eficàcia els serveis.

5. Pressupost de la licitació i valor estimat del contracte. Determinació del preu del
contracte
El pressupost de licitació i el valor estimat del contracte és el següent:
Total any 2020
Total any 2021
Total servei (IVA exclòs)
Impost del Valor Afegit (IVA)
Pressupost de licitació (IVA inclòs)
Valor estimat del contracte (IVA exclòs)

114.178,80
170.716,04
284.894,84
59.827,92
344.722,76
522.410,41

El pressupost de licitació s’ha obtingut de multiplicar el nombre d’hores necessàries pel
realitzar els servei de vigilància i seguretat en cada oficina pel preu hora del servei.
El càlcul d’hores de cada dependència s’obté a partir de les necessitats específiques de
cada oficina multiplicant aquestes hores pel nombre de dies de servei anual, segons el
conveni d’empreses de seguretat. A aquestes hores de servei ordinari s’han afegit unes
hores extraordinàries calculades a raó d'una hora diària els mesos de maig i juny per oficina
(excepte la Delegació Territorial de Tarragona) pels dies màxims laborables per cobrir la
campanya anual de l’IRPF, és a dir 44, en el cas que sigui necessari. A més s'afegeix una
previsió de 2 jornades de 12 h. per cobrir possibles incidències. Aquestes hores extraordinàries
són una previsió i per tant no constitueixen cap obligació per part de l’ATC per sol·licitar la seva
realització.

Passeig de la Zona Franca, 46
08038 Barcelona
Telèfon 93 551 50 00
Telefax 93 551 50 01

Àrea de Gestió Econòmica
i Règim Interior
Servei de Règim Interior i Seguretat

ATC-2020-29
Oficina

DT a Tarragona. Carrer Vapor, 4-6, Tarragona

Servei habitual. Calendari previst: de l'1 de maig de 2020 al 31 de desembre de 2021
2020
Vigilants
Dies de treball
Horari
Hores/dia
Dies
Total hores/any
1
Laborables de dl a dv
07:30-19:30
12
167
2.004
2021
Vigilants
Dies de treball
Horari
Hores/dia
Dies
Total hores/any
1
Laborables de dl a dv
07:30-19:30
12
251
3.012
Total oficina
5.016
Oficina
OT a Reus. Passeig de Prim, 14, Reus
Servei habitual. Calendari previst: de l'1 de maig de 2020 al 31 de desembre de 2021
2020
Vigilants
Dies de treball
Horari
Hores/dia
Dies
Total hores/any
1
Laborables de dl a dv
07:00-18:00
11
167
1.837
2021
Vigilants
Dies de treball
Horari
Hores/dia
Dies
Total hores/any
1
Laborables de dl a dv
07:00-18:00
11
252
2.772
Total oficina
4.609
Oficina
OT a Tortosa. Avinguda de Catalunya, 91, Tortosa
Servei habitual. Calendari previst: de l'1 de maig de 2020 al 31 de desembre de 2021
2020
Vigilants
Dies de treball
Horari
Hores/dia
Dies
Total hores/any
1
Laborables de dl a dv
07:00-18:00
11
167
1.837
2021
Vigilants
Dies de treball
Horari
Hores/dia
Dies
Total hores/any
1
Laborables de dl a dv
07:00-18:00
11
251
2.761
Total oficina
4.598
Total

14.223

Per calcular el preu hora de cada lot, s’han de tenir present variables com l’antiguitat del
personal subrogat, plusos que aquests tinguin reconeguts per conveni, el material associat al
servei, com telèfons mòbils, llanternes, etc i altres conceptes com el benefici industrial, tenint
en compte l’estimació del cost laboral per hora efectiva de treball de les empreses de
seguretat aprovada pel Comitè de seguiment mixt de l’Acord marc dels serveis de vigilància i
seguretat (exp. CCS 2017 4) el 5 de març de 2019.
El valor estimat del contracte (VEC) es calcula a partir de l’import de licitació, IVA exclòs. Es
considera també:
- Una possible pròrroga per un període d’1 any
- Una possible modificació a l’alça del valor del contracte d’un màxim d’un 15%
El detall del càlcul del VEC, IVA exclòs, consta en el quadre següent:
Descripció
DT Tarragona
OT Reus
OT Tortosa
Serveis extraordinaris
TOTALS
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Contracte
Inicial
98.915,52
90.889,48
90.672,56
4.417,28
284.894,84

Pròrroga
(1 any)
58.923,36
54.230,00
54.013,08
2.208,64
169.375,08

Modificació
15%
23.675,83
21.767,92
21.702,85
993,89
68.140,49

VEC
181.514,71
166.887,40
166.388,49
7.619,81
522.410,41
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6. Classificació i criteris de solvència tècnica o professional i econòmica i
financera.
La classificació empresarial requerida a l’Acord marc va ser Grup M (serveis especialitzats)
- subgrup M-2 (serveis de seguretat, custòdia i protecció). La categoria mínima exigida va
ser la 1 o A. Per tal de participar en aquesta licitació cal acreditar la categoria 2 o B.
Per tal d’acreditar la solvència tècnica o professional i econòmica i financera, serà suficient
una declaració responsable de vigència de la documentació administrativa acreditada en
l’Acord marc.
7. Criteris de valoració
En la proposta de criteris de valoració que regiran en la resolució del concurs les ofertes es
valoraran sobre un total de 100 punts, pel que fa als criteris quantificables de forma
automàtica es valorarà fins un màxim de 75 punts, i els criteris quantificables mitjançant
judici de valor amb un màxim de 25 punts.

8. Modificacions del contracte
El límit per a la modificació del contracte a l’alça o la baixa s’estableix en un màxim d’un 15%,
serà suficient per cobrir qualsevol dels supòsits i contingències que consten al Quadre de
Característiques, atenent a la durada prevista del contracte.
9. Condicions especials d’execució, penalitats i condicions essencials
Per la naturalesa del contracte no es considera adient incorporar condicions i
penalitats tret de les regulades en el plec tipus de clàusules administratives que se’n deriven
de la legislació aplicable i de l’acord marc en el qual es basa la licitació.

El cap del Servei de Règim Interior i Seguretat
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El Director

