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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIO
oBERTURA DE pROpOStCtONS CR|TERIS OBJECTTUS (SOBRE 28)

A la ciutat de Barcelona, a les 09.00 hores del dia 4 de desembre de 2018, al Palau de la
Virreina, La Rambla, 99, 3a Planta, es reuneix, vàlidament constituida, la Mesa de
Contractació per al procediment obert per a l'adjudicació del contracte administratiu per a la
vigilància, seguretat i control d'accessos de les finques del C/ Muntaner 282 i Avenir 26-28
de Barcelona propietat de la Fundació Julio Mufroz Ramonet, amb un pressupost de
175.924,17 euros, IVA inclòs, dels quals 145.391,88 euros són la base, i 30.532,29 euros
són l'import corresponent a l'lVA al 21o/o, amb núm. d'expedient 1802712018, convocat per
resolució del Patronat, publicat al perfil del contractant de l'Ajuntament de Barcelona amb un
període de licitació del 23 d'octubre al 2 de novembre de 2018.

Són membres titulars de la Mesa de Contractació:

PresidenUa: Jaume Asens i Llodrà
Vocals:

Anna Ferrer i Giménez
Pilar Figueras ide Diego
Sra. lsabel Balliu i Badia

a presidenta de la Mesa, la Sra. Anna Ferrer i Giménez, pet delegació del
President titular, d'acord amb la clàusula 11 dels plecs de clàusules administratives.

Actua com

Actua com a secretària la senyora lsabel Balliu i Badia, Tècnica d'Administració General de
I'Administració de l' lnstitut de Cultura de Barcelona.

Es considera vàlidament constitulda la Mesa de contractació, en observar-se quòrum
suficient, d'acord amb I'article 21 del Reial Decret 817t2OOg, de 8 de maig, pel qual es
desenvolupa parcialment el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat.pel
Reial Decret Legislatiu 312011, de 14 de novembre.
Assisteixen a I'acte un representant de cada empresa.

Tot seguit, la presidenta informa als assistents que en la present licitació han presentat els
preceptius sobres de documentació dintre de termini les següents empreses licitadores per
ordre de Registre d'entrada:

1. GRUPO CONTROL
2. SABICO GROUP
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Seguidament es procedeix a la lectura de les puntuacions obtingudes de l'informe tècnic de
datá 3 de desembre de 2018, de les propostes avaluables en base a judicis de valor
incorporades als sobres 24 aportats per les empreses, del qual es desprenen les següents
puntuacions:

Resum puntuació obtinguda Sobre 2A

PUNTUACIO TOTAL SOBRE 2A

EMPRESA

5 00

GRUPO CONTROL, S.A.

20,00

SABICO GROUP

Seguidament es procedeix a l'obertura de les propostes avaluables en base a criteris
objéctius i que resten incorporats als sobres 28 aportats per les empreses, fent-se lectura de
ca-dascun dels criteris avaluables:
Puntuació màxima criteris automàtics: 60 punts
Seguidament la Presidenta procedeix a la lectura de les ofertes del sobre 28, contenint l'oferta
econòmica i els altres criteris automàtics (s'annexen les ofertes a I'acta):

1. GRUPO

CONTROL
IMPORT SETVSE

OFERTA ECONOMICA

Preu del seruei

2.

IVA
(€)
140.970,00 €

SABICO GROUP
IMPORT SENSE

OFERTA EGONOMICA

Preu del servei

tvA (€)
145.391,36

Un cop llegides les ofertes econòmiques, es comunica a les persones assistents que la
mesa de contractació examinarà la resta de documentació presentada per les empreses
licitadores i es demanarà I'informe tècnic que analitzarà I'existència de possibles baixes
temeràries i s'avaluaran les ofertes tenint en compte els criteris d'adjudicació establerts en el
plec de clàusules particulars, i un cop fet això, la mesa de contractació elevarà la seva
proposta d'adjudicació a l'òrgan de contractació competent.
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Es prega als assistents que manifestin quantes reclamacions i reserves estimin oportunes
contra aquest acte.

lno havent més assumptes pertractar, la presidenta aixeca la sessió a les 09'15 h del dia
'assenyalat a l'encapçalament.
De tot això s'estén la present Acta que firma la presidenta junt amb mi, la secretària, que
dono CONSTANCIA.

LA PRESIDENTA,

LA SECRETARIA,

Anna Ferrer i Giménez

lsabel Balliu iBadia
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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIO
DE CLASSIFICACIó DE LES OFERTES

A la ciutat de Barcelona, a les 09.00 hores del dia 11 <ie desembre de 201g,

al

Palau de la Virreina, La-Rambla, 99, 3a Planta, es reuneix, vàlidamónt
cánstituioa,
la Mesa de Contractació per al procediment obert per a I'adjudicació Oet còntracte
administratiu per a la vig-ilància, seguretat i control d'accesso-s de les finques
del Ci
Muntaner 282 i Avenir 26-28 de Barcelona propietat de la Fundació Julio Mufroz
Ramonet, amb un pressupost de 17s.924,17 euros, lvA inctoi, Jài, quats
145.391,88 euros són la base, i 30.532,29 euros són l'import corresponent
a I'IVA al
21Vo, amb núm. d'expedient 1802712018, convocat per resolucio del patronat,
publicat al perfil del contractant de l'Aiuntament de Barcelona
amb un p"rú0" d"
licitació del23 d'octubre al2 de novembre de 201g.
Són membres titulars de la Mesa de Contractació
President/a: Jaurne Asens i Llodrà
Vocals:

-

Anna Ferrer i Giménez
Pilar Figueras i de Diego
Sra. lsabel Balliu i Badia

Acful com a presidenta de la Mesa, la Sra. Anna Ferrer i Giménez, per delegació
del President títular, d'acord amb la clàusula 11 dels plecs de clàusules

administratives.

Actua com a secretària la senyora lsabel Balliu i Badia, Tècnica d'Administració
General de l'Administració de l' lnstitut de cultura de Barcelona.

Es considera vàlidament constitulda la Mesa de contractació, en observar-se
quòrum suficient, d'acord amb I'article 21 del Reial DecretBlTl2OOg,
Oe-à Oà maig,
pel qual es desenvolupa parcialment el text refós de la Llei de
contractes del sector
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3t2011, de 14de novembre.
Tot seguit, la presidenta informa als assistents que en la present licitacio han
presentat els preceptius sobres de documentació dintre de iermini
les ségüents

empreses licitadores per ordre de Registre d,entrada:

1.

2.

GRUPO CONTROL
SABICO GROUP

La

presidenta obre la sessió i pr:ocedeix a la lectura de I'informe
tècnic
d'adjudicació, de data 10 de desembre de 201g, el qual s,incorpora com annex
a
aquesta acta, evacuat tenint en compte els criteris d'adjudicació establerts
al plec
de clàusules particulars, amb el següent veredicte:
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Els resultats de la valoració dels sobres 2A van ser els següents:

GRUPO CONTROL: 5 Punts
SABICO GROUP: 20 Punts
Els resultats dels sobres 28 són els següents:
GRUPO CONTROL:45 Punts
SABICO GROUP: 25 Punts
La suma total de les diferents puntuacions és:
GRUPO CONTROL: 50 Punts
SABICO GROUP: 45 Punts

de més a
Vistos els resultats, la mesa acorda el següent ordre de classificació,
menor puntuació obtinguda:

1,
2.

GRUPO CONTROL
SABICO GROUP

que resulta primera
Es per això que S'acorda eS procedeixi a requerir a I'empresa
en temps i forma,
que
compleix
si
classificada, l'a documentació necessària per tal
'es procedeixi a elevar proposta d'adjudicació del contracte.

Es prega als assistents que manifestin quantes reclamacions

i

reserves estimin

oportunes contra aquest acte.

a les 9'15
havent més assumptes pertractar, la presidenta aixeca la sessió
noàs'áer dia assenyatai a l'encapçalament'

lno
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junt amb mi, la secretària,
De tot això s'estén la present Acta que firma la presidenta
que dono CONSTANCIA'

LA PRESIDENTA,

LA SECRETARIA,

Anna Ferrer i Giménez

lsabel Balliu iBadia
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