ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
OBERTURA DE PROPOSICIONS CRITERIS OBJECTIUS (SOBRE 2B)

A la ciutat de Barcelona, a les 14.00 hores del dia 17 d’octubre de 2018, a l’Espai 3 del Palau de la
Virreina, La Rambla, 99, 3a Planta, es reuneix, vàlidament constituïda, la Mesa de Contractació per al
procediment obert del contracte de serveis de vigilància dels centres adscrits a l’ICUB, procediment
dividit en 3 lots, lot 1 per import de 3.092.035,55€ IVA inclòs, Lot2 per import de 2.541.249,34€ IVA
inclòs, Lot 3 per import de 2.382.553,30 IVA inclòs amb un pressupost total de licitació de
8.015.838,19 IVA inclòs i un valor estimat de 15.899.183,19 €, instruït sota el número d’expedient
administratiu 3054/2018 i convocat per resolució de la gerent adjunta en data 31 de juliol de 2018,
publicat al perfil del contractant de la Generalitat de Catalunya el dia 2 d’agost de 2018

Són membres titulars de la Mesa de Contractació:
Presidenta: Sra.Margarita Tossas, Gerent adjunta de l’ICUB
Vocals:
-

Sra. Montserrat Oriol, secretària delegada de l’ICUB
Sra. Anna Boix i Sanmartí, cap del servei d’Administració econòmica de l’ICUB
Sra. Isabel Balliu directora de Recursos de l’ICUB
Sr. Ascensi Mir cap del Departament de Producció i Manteniment

Es considera vàlidament constituïda la Mesa de contractació, en observar-se quòrum suficient,
d’acord amb l’article d’acord amb l’article 21 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig.
Actua com a secretària la senyora Montserrat Oriol, Tècnic d’Administració General de l’Administració
de l’ Institut de Cultura de Barcelona.
Es considera vàlidament constituïda la Mesa de contractació d’acord amb l’article 326 de la LCSP i en
observar-se quòrum suficient, d’acord amb l’article d’acord amb l’article 21 del Reial Decret 817/2009,
de 8 de maig.
Assisteix a la mesa un representant de l’empresa SEGURIDAD PREVENITIVA CUATRO SL,
representants de l’empresa SABICO SEGURIDAD SA, representants de l’empresa GRUPO
CONTROL SEGURIDAD SA i un representant d’ADN Sindical.
Seguidament es procedeix a la lectura de les puntuacions obtingudes dels l’informes tècnics de data
10 d’octubre de 2018, de les propostes avaluables en base a judicis de valor incorporades als sobres
2A aportats per les empreses, del qual es desprenen les següents puntuacions:

Resum puntuació obtinguda Sobre 2A
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LOT 1

PUNTUACIÓ TOTAL SOBRE 2A

EMPRESA

Grupo control

23,5

Sabico

3,5

EMPRESA

PUNTUACIÓ TOTAL SOBRE 2A

LOT 2

Grupo control

23,5

Sabico

3,5

SP4

2,26

LOT3

PUNTUACIÓ TOTAL SOBRE 2A

EMPRESA

Grupo control

23,5

Sabico

3,5

SP4

2,31
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Seguidament es procedeix a l’obertura de les propostes avaluables en base a criteris objectius i que
resten incorporats als sobres 2B aportats per les empreses , fent-se lectura de cadascun dels criteris
avaluables :

OFERTES LOT 1
GRUPO CONTROL SEGURIDAD SA
1.preu ofertat ( màxim 35 punts)
Concepte
Prestació objecte del ctte

Net
2.537.583,61

Import IVA

Preu del contracte
3.070.476,17

2.Per la millora en la paritat entre homes i dones en la prestació del servei. Fins a 10 punts.
Caps d’equip
PERCENTATGE

HOMES
50

DONES
50

Vigilants
PERCENTATGE

HOMES
50

DONES
50

3.Per l’oferta d’inspeccions addicionals en relació a les exigides al plec (1 diària en cada activitat),
fins a 5 punts
“oferta de 5 inspeccions diàries addicionals”
4.Pel compromís de reacció de l’empresa davant serveis extraordinaris puntuals, fins a 10
punts
“compromís de posar a disposició de l’ICUB un total de 100. efectius per a serveis extraordinaris amb
un preavís de només 48 hores.”

SABICO SEGURIDAD SA
1.preu ofertat ( màxim 35 punts)
Concepte
Prestació objecte del ctte

Net
2.553.539,82

Import IVA
536.243,36

Preu del contracte
3.089.783,18

2.Per la millora en la paritat entre homes i dones en la prestació del servei. Fins a 10 punts.
Caps d’equip
PERCENTATGE

HOMES
50

DONES
50

Vigilants
PERCENTATGE

HOMES
50

DONES
50
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3.Per l’oferta d’inspeccions addicionals en relació a les exigides al plec (1 diària en cada activitat),
fins a 5 punts
“oferta de 5 inspeccions diàries addicionals”
4.Pel compromís de reacció de l’empresa davant serveis extraordinaris puntuals, fins a 10
punts
“compromís de posar a disposició de l’ICUB un total de 30 efectius per a serveis extraordinaris amb
un preavís de només 48 hores.”

OFERTES LOT 2
GRUPO CONTROL SEGURIDAD SA
1.preu ofertat ( màxim 35 punts)

Concepte
Prestació objecte del ctte

Net
2.074.963,05

Import IVA
435.742,24

Preu del contracte
2.510.705,29

2.Per la millora en la paritat entre homes i dones en la prestació del servei. Fins a 10 punts.
Caps d’equip
PERCENTATGE

HOMES
50

DONES
50

Vigilants
PERCENTATGE

HOMES
50

DONES
50

3.Per l’oferta d’inspeccions addicionals en relació a les exigides al plec (1 diària en cada activitat),
fins a 5 punts
“oferta de 5 inspeccions diàries addicionals”
4.Pel compromís de reacció de l’empresa davant serveis extraordinaris puntuals, fins a 10
punts
“compromís de posar a disposició de l’ICUB un total de100. efectius per a serveis extraordinaris amb
un preavís de només 48 hores.”

SABICO SEGURIDAD SA
1.preu ofertat ( màxim 35 punts)
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Concepte
Prestació objecte del ctte

Net
2.099.294,68

Import IVA
440.851,88

Preu del contracte
2.540.146,56

2.Per la millora en la paritat entre homes i dones en la prestació del servei. Fins a 10 punts.
Caps d’equip
PERCENTATGE

HOMES
50

DONES
50

Vigilants
PERCENTATGE

HOMES
50

DONES
50

3.Per l’oferta d’inspeccions addicionals en relació a les exigides al plec (1 diària en cada activitat),
fins a 5 punts
“oferta de 5 inspeccions diàries addicionals”
4.Pel compromís de reacció de l’empresa davant serveis extraordinaris puntuals, fins a 10
punts
“compromís de posar a disposició de l’ICUB un total de 30 efectius per a serveis extraordinaris amb
un preavís de només 48 hores.”

SEGURIDAD PREVENTIVA CUATRO SL

1.preu ofertat ( màxim 35 punts)

Concepte
Prestació objecte del ctte

Net
2.028.731,41

Import IVA
426.033,60

Preu del contracte
2.454.765,01

2.Per la millora en la paritat entre homes i dones en la prestació del servei. Fins a 10 punts.
Caps d’equip
PERCENTATGE

HOMES
50

DONES
50

Vigilants
PERCENTATGE

HOMES
60

DONES
40

3.Per l’oferta d’inspeccions addicionals en relació a les exigides al plec (1 diària en cada activitat),
fins a 5 punts
“oferta de 4 inspeccions diàries addicionals”
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4.Pel compromís de reacció de l’empresa davant serveis extraordinaris puntuals, fins a 10
punts
“compromís de posar a disposició de l’ICUB un total de 25 efectius per a serveis extraordinaris amb
un preavís de només 48 hores.”

OFERTES LOT 3
GRUPO CONTROL SEGURIDAD SA
1.preu ofertat ( màxim 35 punts)
Concepte
Prestació objecte del ctte

Net
1.945.710,73

Import IVA
408.599,25

Preu del contracte
2.354.309,98

2.Per la millora en la paritat entre homes i dones en la prestació del servei. Fins a 10 punts.
Caps d’equip
PERCENTATGE

HOMES
50

DONES
50

Vigilants
PERCENTATGE

HOMES
50

DONES
50

3.Per l’oferta d’inspeccions addicionals en relació a les exigides al plec (1 diària en cada activitat),
fins a 5 punts
“oferta de 5 inspeccions diàries addicionals”
4.Pel compromís de reacció de l’empresa davant serveis extraordinaris puntuals, fins a 10
punts
“compromís de posar a disposició de l’ICUB un total de 100. efectius per a serveis extraordinaris amb
un preavís de només 48 hores.”

SABICO SEGURIDAD SA
1.preu ofertat ( màxim 35 punts)

Concepte
Prestació objecte del ctte

Net
1.967.675,77

Import IVA
413.211,91

Preu del contracte
2.380.887,68

2.Per la millora en la paritat entre homes i dones en la prestació del servei. Fins a 10 punts.
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Caps d’equip
PERCENTATGE

HOMES
50

DONES
50

Vigilants
PERCENTATGE

HOMES
50

DONES
50

3.Per l’oferta d’inspeccions addicionals en relació a les exigides al plec (1 diària en cada activitat),
fins a 5 punts
“oferta de 5 inspeccions diàries addicionals”
4.Pel compromís de reacció de l’empresa davant serveis extraordinaris puntuals, fins a 10
punts
“compromís de posar a disposició de l’ICUB un total de 30 efectius per a serveis extraordinaris amb
un preavís de només 48 hores.”

SEGURIDAD PREVENTIVA CUATRO SL

1.preu ofertat ( màxim 35 punts)

Concepte
Prestació objecte del ctte

Net
1.895.049,89

Import IVA
397.960,47

Preu del contracte
2.293.010,37

2.Per la millora en la paritat entre homes i dones en la prestació del servei. Fins a
10 punts.
Caps d’equip
PERCENTATGE

HOMES
50

DONES
50

Vigilants
PERCENTATGE

HOMES
60

DONES
40

3.Per l’oferta d’inspeccions addicionals en relació a les exigides al plec (1 diària en
cada activitat), fins a 5 punts
“oferta de 4 inspeccions diàries addicionals”
4.Pel compromís de reacció de l’empresa davant serveis extraordinaris puntuals,
fins a 10 punts
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“compromís de posar a disposició de l’ICUB un total de 25 efectius per a serveis
extraordinaris amb un preavís de només 48 hores.”
I no havent més assumptes per tractar, la presidenta aixecà la sessió 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
CONSTÀNCIA.
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Margarita Tossas Marques el dia 19/10/2018 a les 13:28, que informa;
Montserrat Oriol Bellot el dia 19/10/2018 a les 13:29, que informa.
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