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EI/SP Exp. 2018/0012913

ANUNCI
Del Consorci del Patrimoni de Sitges pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de
serveis (exp. 2018/0012913)
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputació de Barcelona/Consorci del Patrimoni de Sitges.
b) Número d’identificació: 800084003
c) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació.
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.
e) Principal activitat del poder adjudicador: Serveis públics generals.
f) Central de compres / contractació conjunta: No
g) Número d'expedient: 2018/0012913
2. Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Diputació de Barcelona.
b) Domicili: c/ Londres, 55, 5a planta.
c) Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08036
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 934022564
f) Fax: 934020647
g) Adreça electrònica: scon.publicitat@diba.cat
h) Adreça d'Internet del perfil del contractant: https://seuelectronica.diba.cat
i) Data límit d'obtenció de documents i informació: De dilluns a divendres laborables i
fins el dia 6 de setembre de 2018.
Horari d’atenció: De 9 a 14 hores.
3. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Servei de Vigilància, Protecció i Control d’accés dels
museus del Consorci del Patrimoni de Sitges.
b) Admissió de pròrroga: Sí. Incloses les pròrrogues no podrà excedir de 4 anys.
c) Divisió en lots i número de lots/d’unitats: No.
d) Lloc d’execució: Vegeu la clàusula 2.17 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
e) Termini d’execució: El contracte, un cop formalitzat, tindrà una durada de 2 anys a
comptar des de l’inici de la prestació del servei.
f) Codi CPV: 79714000-2
g) Codi NUTS: ES511
h) En cas de contractes periòdics, calendari estimat: No
4. Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Serveis
b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment: Obert amb pluralitat de criteris.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 252ff73cb3f8f8397cd4 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 1

Àrea de Presidència
Servei de Contractació
Londres, 55, 5a. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 564 · Fax 934 020 647
s.contractacio@diba.cat ·www.diba.cat

d) S’aplica un acord marc: No
e) S’aplica una subhasta electrònica: No
f) S’aplica un sistema dinàmic d’adquisició: No
5. Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 706.980,03 euros sense IVA.
6. Admissió de variants: No
7. Garanties
Provisional: No s’exigeix.
Definitiva: Per a la part fixa, el 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs i per a la part
variable, el 5% del pressupost de licitació, IVA exclòs.
8. Requisits específics del contractista
a) Classificació: No
b) Solvència:
La documentació acreditativa de la solvència haurà de ser presentada únicament pel
licitador proposat com a adjudicatari en el termini previst en la clàusula 1.18 del
present plec i en els termes que es detallin en el requeriment.
Solvència econòmica i financera:


Volum anual de negocis, en els últims tres (3) exercicis.

Mínim: Per un import mínim de 260.298,00 € en algun dels tres (3) exercicis
esmentats.
Mitjà d’acreditació: Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si
l’empresari hi estigués inscrit; en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en
què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil
acreditaran el volum anual de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes
anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Solvència professional o tècnica:


Relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims 3 anys que inclogui
objecte, import, dates i el destinatari, públic o privat d’aquests, signada pel
representant legal de l’empresa.

Mínim: En aquesta relació ha de constar serveis de característiques similars a l’objecte
del contracte, per un import mínim de 121.472,00 € en algun dels tres (3) exercicis
esmentats.
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Documentació acreditativa dels treballs/serveis mínims:
- Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector públic, cal aportar
certificats expedits o visats per l’òrgan competent.
¡- Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector privat, mitjançant
un certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests treballs/ serveis o a falta
d’aquest certificat, mitjançant una declaració signada pel representant legal de
l’empresa licitadora.
Classificació empresarial com a mitjà alternatiu per acreditar la solvència
econòmica i tècnica:


La solvència econòmica i tècnica mínima requerida als apartats anteriors, es
podrà acreditar, alternativament, amb la classificació empresarial en el grup,
subgrup i categoria que tot seguit es detallen:
Grup: M

Subgrup: 2

Categoria: 2 o superior
Categoria RD 1098/2001: B o superior
(DT 2a i 3a RD 773/2015)



Disposar de l’habilitació empresarial o professional següent:
1) Empresa habilitada per a la vigilància i protecció de béns, establiments,
espectacles, certàmens o convencions.
Mitjà d’acreditació: Inscripció en el registre general d’empreses de seguretat del
Ministeri de l’Interior o en el Registre especial d’empreses de seguretat de
Catalunya.



Adscriure, d’acord amb l’article 90 de la LCSP, els mitjans personals i materials
que indicarà mitjançant relació i que, en particular, haurà de comprendre els
següents:
Personals
 1 coordinador que tingui l’habilitació com a cap de seguretat amb una
antiguitat mínima de dos anys.
Acreditació documental: Original o còpia compulsada de l’habilitació de
cap de seguretat.
Materials
 Adscriure un smartphone per recinte amb les característiques següents:
Sistema operatiu Android, línia mòbil amb una connexió de dades sempre
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disponible, càmera i lector NFC i GPS, segons la clàusula segona punt 10
del Plec de prescripcions tècniques particulars.
Acreditació documental: Declaració signada pel legal representant de
l’empresa indicant les característiques de l’smartphone que es destinarà a
l’execució del contracte.
9. Condicions particulars per l’execució del contracte: Vegeu la clàusula 2.2 del
Plec de Clàusules Administratives Particulars.
10. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: 1 d’agost de 2018.
11. ACP aplicable al contracte? Sí
12. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 de setembre de 2018 ales 14:00 hores.
b) Presentació d’ofertes:
1)Presentació Electrònica: S’acceptarà únicament la presentació electrònica.
c) S’utilitzen les comandes electròniques: No procedeix
d) S’accepta la facturació electrònica: Sí
e) S’utilitza el pagament electrònic: Sí
13. Obertura de proposicions
a) Entitat: Diputació de Barcelona
b) Lloc: c/ Londres, 55, planta baixa, Barcelona
c) Data: 26 de setembre de 2018.
d) Hora: A partir de les 12:30 hores.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions
és públic.
f) Termini durant el qual el licitador resta obligat a mantenir l’oferta: 2 mesos a
comptar des de la data d’obertura de les ofertes rebudes.
14. Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català o castellà.
15. Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Consorci del Patrimoni de Sitges.
b) Adreça: c/ de la Devallada, 12
c) Termini per presentar recurs:
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d’interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona,
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
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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.
16. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat
amb fons de la Unió Europea: No
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Metadades del document
Núm. expedient
Tipologia
documental
Tipus
documental
Títol

2018/0012913
Anunci
Anunci licitació perfil

Signatures
Signatari
CPISR-1 Maria Elena Hervas Marin

Acte
Signa

Data acte
31/07/2018 11:47

Validació Electrònica del document
Codi (CSV)
252ff73cb3f8f8397cd4

Adreça de validació
https://seuelectronica.diba.cat
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