Universitat de Lleida

Expedient número: 2018/SER-08
Resolució per la qual s'adjudica la contractació del servei de vigilància i seguretat de la Universitat
de Lleida
Antecedents:
Per resolució de data 26 de febrer de 2018 es va aprovar l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant
procediment obert, del servei de vigilància i seguretat de la Universitat de Lleida, per un import màxim de
520.908,69 EUR (IVA no inclòs);
Atès que la mesa de contractació en sessió de data 21 de juny va proposar a l’empresa PROSEGUR
SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPAÑA, S.L., com la que ha presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa.
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes a l’article 151 i concordants 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, per a procedir a l’adjudicació de la contractació de referència.
Fonaments de dret:
D’acord amb el que disposa l’article 151.4 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, quant a l’adjudicació dels contractes,
I, en ús de les facultats, en matèria de contractació, que disposa el Decret 201/2003, de 26 d’agost, pel
qual s’aproven els Estatuts de la Universitat de Lleida i, el Decret 77/2015, de 19 de maig, de
nomenament del senyor Roberto Fernández Díaz, com a rector de la UdL (DOGC 6876)
RESOLC:
Primer.- Adjudicar de conformitat amb la proposta de la mesa de contractació, el contracte del servei de
vigilància i seguretat de la Universitat de Lleida, a l’empresa PROSEGUR SOLUCIONES
INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPAÑA, S.L. (NIF: B87222014), atès que ha resultat ser l’oferta
econòmicament més avantatjosa per un import màxim de 519.459,15 € (IVA exclòs), amb el següent
desglossament de preus unitaris:
Empresa:

Prosegur Soluciones
Integrales
de
Seguridad
España,
SL
Empresa:

Import hora
vigilant
laborable
diürn

Import hora
vigilant laborable
nocturn

Import hora
vigilant festiu
diürn

Import hora
vigilant festiu
nocturn

18,15

18,15

18,15

18,15

Import hora
auxiliar
serveis
laborable
diürn

Import hora
auxiliar serveis
laborable nocturn

Import hora
auxiliar serveis
festiu diürn

Import hora
auxiliar serveis
festiu nocturn

10,00

10,00

Prosegur Soluciones
10,00
10,00
Integrales
de
Seguridad
España,
SL
i la col·locació de 10 càmeres en el campus de Cappont.
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S’ha compromès el crèdit necessari a la partida pressupostària 1204/0000/22701 dels pressupostos de la
Universitat de Lleida per a l’any 2018 i el que correspongui als exercicis següents.
Segon.- Establir l’ordre de les empreses licitadores, de conformitat amb la proposta de la mesa de
contractació i l’informe tècnic d’acord amb el detall següent:
Criteris d’adjudicació:
- Criteris subjectius (Sobre B): depenen d’un judici de valor
- Criteris objectius (Sobre C): aplicables de forma automàtica

Empreses
Prosegur Soluciones Integrales de
Seguridad España, S.L.
Eulen Servicios Seguridad, S.A.
Sabico Seguridad, S.A.

Puntuació Sobre
B (Màxim 30
punts)

Puntuació Sobre Puntuació Total
C (Màx. 70
(Màx. 100 punts)
punts)

28

59,23

87,23

21

61,12

82,12

7,50

69,99

77,49

Tercer.- Comunicar a l’adjudicatari que la formalització del contracte no podrà efectuar-se abans de que
transcorrin 15 dies hàbils des de la notificació de la present resolució.
Quart.- Retornar la garantia provisional a les empreses no adjudicatàries, si s’escau.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a les empreses que han pres part en el procediment de contractació i
publicar l’adjudicació del contracte en el perfil del contractant.
Sisè.- Publicar la formalització del contracte en el perfil del contractant i en el DOUE/BOE.

Roberto Fernández Díaz
Rector

Si voleu impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, heu d’interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la recepció de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria de contractació davant
el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el termini de quinze dies hàbils a comptar des del
dia següent al de la remissió de la seva notificació. La data de remissió és la que consta en el registre de
sortida.

