ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE “VIGILÀNCIA A LES
INSTAL·LACIONS DE ST. PERE I ST. PAU I RONDA DINAMICA EN DOS
INSTAL·LACIONS, DE L’EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D’AIGÜES DE
TARRAGONA, SA” (Exp. C025_20)

Identificació de l’expedient
Contractació dels serveis de “vigilància a les instal·lacions de St. Pere i St. Pau i ronda
dinàmica en dos instal·lacions, d’EMATSA”
Antecedents
1. Amb data 17 de setembre de 2020 es publica al perfil del contractant d’EMATSA,
allotjat a la plataforma de contractació del sector públic de la Generalitat de
Catalunya, l’anunci de la convocatòria corresponent a la licitació indicada a
l’encapçalament.
2. La licitació es tramita mitjançant procediment obert, tramitació simplificada, amb
publicitat al perfil del contractant d’EMATSA.
3. Les empreses licitadores han estat les següents:
- SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRANEA, SA
- EULEN SEGURIDAD, SA
- INV VIGILANCIA, SL
- VISEGURITY EXPRESS, SL
- SEGURIDAD LEON 2018, SL
- WAKEFUL SEGURETAT, SL
4. Les proposicions presentades han estat examinades per la mesa de contractació
que conclou que l’oferta que ha obtingut la puntuació global més elevada és la
presentada per l’empresa SEGURIDAD LEON 2018, SL, per la qual cosa se li ha
requerit la documentació indicada a la clàusula 16a del plec de clàusules
administratives i econòmiques regulador de la contractació, i la constitució de la
garantia definitiva prevista a la clàusula 17a de l’esmentat plec per import de
3.073,24 EUR.
5. L’empresa SEGURIDAD LEON 2018, SL, en el termini atorgat, ha aportat la
documentació i ha dipositat la garantia definitiva que li ha estat requerida.
En base a aquests antecedents, RESOLC:

1. Adjudicar el contracte dels serveis de “vigilància a les instal·lacions de St. Pere i St.
Pau i ronda dinàmica en dos instal·lacions, d’EMATSA” (exp. C025_20) a l’empresa
SEGURIDAD LEON 2018, SL per un preu de 61.464,80 EUR (més l’IVA
corresponent) i resta de condicions de la seva oferta.
2. Aprovar la despesa derivada d’aquesta contractació.
3. Nomenar responsable del contracte al Sr. Agustí Garciapons Llorens, responsable
de l’àrea d’operacions d’Ematsa.
4. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, requerint-lo per a que
comparegui i formalitzi el corresponent contracte, i a la resta de licitadors per al
seu coneixement.
5. Publicar la present resolució d’adjudicació al perfil del contractant d’EMATSA.

Daniel Milan Cabré
Director Gerent
Tarragona, en la data que consta a la signatura electrònica.

