Resolució d’adjudicació del contracte del servei de vigilància i seguretat de les
instal·lacions d’Idescat (Exp. CM 4/2018)
Contracte: Contracte administratiu.
Unitat promotora: Sub-direcció General d’Administració i Serveis Generals.
Tipus: Serveis.
Expedient: CM 4/2018.
Procediment: Obert amb diferents criteris d’adjudicació.
Tramitació: Ordinària, aplicant mesures de gestió eficient.
Objecte: Servei de vigilància i seguretat de les instal·lacions d’Idescat des del 16 de
març fins al 31 de desembre de 2018
Pressupost màxim de licitació: 61.500,00 € sense IVA + 12.915,00 € (21% IVA) =
74.415,00 € amb IVA.
Partida pressupostària: D/227000201/5831/0000 corresponent al pressupost

prorrogat al 2018.
Garantia definitiva: 3.075,00 euros.
Motivació de l'adjudicació: L’oferta presentada s’ajusta al contingut dels plecs. Veure
informe de valoració de 5 de març de 2018 i acta de la mesa de contractació de 7 de
març de 2018.
Fets:
Vist que s’han acomplert tots els tràmits procedimentals requerits per a la licitació i
adjudicació de l’esmentat contracte, previstos en el Text refós de la Llei de contractes
del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, així com
en el Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
S’ha procedit a la valoració de l’oferta presentada d’acord amb els criteris d’adjudicació
establerts en el plec de clàusules administratives particulars, amb el següent resultat:

EULEN
SEGURIDAD
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Pla
treball
adequ
at a
edifici

Mètode
verificació
qualitat
servei

12

3

Preu

Punts
Total

75

90,00

Fonaments de dret:
L’article 151 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, estableix que l’òrgan de contractació
adjudicarà el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la
documentació i en el mateix sentit s’expressa la clàusula dotzena del plec de clàusules
administratives particulars.
En compliment de les funcions que en matèria de contractació em confereix l’article 7.d)
del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d’organització i funcionament de l'Institut
d'Estadística de Catalunya.

Resolc:
Primer: Adjudicar el contracte administratiu del servei de vigilància i seguretat les
instal·lacions de l’Idescat des del 16 de març fins al 31 de desembre de 2018, a
l’empresa EULEN SEGURIDAD, SA per l’import següent:

- Base Imposable:
- I.V.A.:
- Import total:

58.185,92 €
12.219,04 €
70.404,96 €

Segon: Notificar aquesta resolució d’adjudicació al licitador adjudicatari i publicar-la al
perfil del contractant.

D’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, contra aquesta Resolució
d’adjudicació, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, en el termini d’un
mes, recurs potestatiu de reposició davant el director de l’Institut d’Estadística de
Catalunya.
D’acord amb els articles 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa, contra aquesta Resolució d’adjudicació, també
pot interposar-se, en el termini de dos mesos, recurs contenciós administratiu davant la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Firmado digitalmente por CPISR-1
Frederic Udina Abelló
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, o=Institut d'Estadística de
Catalunya, ou=Institut d'Estadística de
Catalunya, ou=Serveis Públics de
Certificació CPISR-1, ou=Vegeu
https://www.catcert.cat/verCPISR-1
(c)03, sn=Udina Abelló,
givenName=Frederic,
serialNumber=37261969Z,
cn=CPISR-1 Frederic Udina Abelló
Fecha: 2018.03.15 11:42:10 +01'00'

Frederic Udina i Abelló
Director

CIF: Q5850015H
Via Laietana, 58
08003 Barcelona
Telèfon 93 557 30 00
www.idescat.cat

