E-300100/02-02-19
ACTA DE LA PRIMERA SESSIÓ PRIVADA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
Dades bàsiques del contracte
Núm. expedient: E-300100/02-02-19
Procediment: Obert de regulació harmonitzada
Objecte: Servei de vigilància, operació dels sistemes de seguretat i control d’accessos
i auxiliars de control per als diferents edificis de la Universitat Pompeu Fabra
Data: 12 de juny de 2019
Lloc: Edifici Mercè de la Universitat Pompeu Fabra.
Hora inici: 10.00h
Assistents:
 President: Santi Lewin-Richter, cap de la Unitat de Contractació Administrativa.
Vocals:
 Alberto Martínez, Lletrat del Servei d’Assessoria Jurídica, unitat que té encomanat
l’assessorament jurídic.
 Núria Borrell, tècnica del Servei de Pressupostos i Finances, unitat que té
encomanades les funcions de control econòmic i pressupostari.
 Pol Garcia, tècnic de contractació de la Unitat de Contractació administrativa, qui
actua com a secretari de la Mesa.
Excusa la seva presència el Sr. Antonio González, Cap del Servei d' Infraestructures i
Patrimoni i vocal de la mesa.
Ordre del dia
1. Obertura dels sobres A corresponents a la documentació general.
2. Anàlisi de la documentació continguda al sobre. Admissió, exclusió o esmena de
les propostes presentades per les licitadores.
3. Torn obert de paraules.
4. Aprovació de l'acta.
Desenvolupament de la sessió
1. Nombre de sol·licituds de participació presentades i nom de candidats
El president obre l’acte manifestant que, d’acord amb la certificació emesa pel
Registre General de la UPF, de data 11 de juny de 2019, que s’incorpora a l’expedient,
les empreses que han presentat proposicions en temps i forma són les següents:
Empresa
SELECTIVA CATALUNYA SERVEIS AUXILIARS, SL
CLECE SEGURIDAD, SA
PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPAÑA, SL
ESC SERVICIOS GENERALES, SL
SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, SA- SERVICIOS SECURITAS, SA
(Compromís UTE)
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Així mateix, el president de la Mesa informa que la licitadora PROTECCIÓN DE
PATRIMONIOS, SA-IMAN SEGURIDAD, SA (UTE) va presentar la seva proposició per
correus i es van rebre els corresponents justificants a través de correu electrònic
abans de la finalització del termini de presentació de les ofertes.
Per aquest motiu, la Mesa de contractació comprova que s’acompleix el que estableix
l’article 80.4) del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
(RGLCSP), en relació amb els requisits per a l’enviament d’ofertes per correu.
S’adjunta a aquest acta el resguard de l’oficina de correus certificat de l’enviament
de l’oferta:
Empresa
PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS, SA-IMAN SEGURIDAD, SA
(UTE)
2. Obertura dels sobres A per tal de
administrativa presentada pels candidats.

qualificar

Codi enviament
FOKP67K11
la

documentació

El president ordena l’obertura del sobre A de les ofertes presentades per tal de
comprovar la documentació acreditativa de la personalitat, la capacitat d’obrar i la
solvència presentada pels licitadors segons el que estableix el Plec de clàusules
administratives particulars.
Les empreses ESC SERVICIOS GENERALES, SL; PROSEGUR SOLUCIONES
INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPAÑA, SL i SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, SASERVICIOS SECURITAS, SA (Compromís UTE), han aportat dispositius de memòria
USB en els seus sobres, que no és necessari que s’obrin ja que s’ha aportat la
documentació en format paper.
Les empreses CLECE SEGURIDAD, SA; PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE
SEGURIDAD ESPAÑA, SL i SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, SA-SERVICIOS
SECURITAS, SA (Compromís UTE), aporten tota la documentació exigida, que és
qualificada positivament pels membres de la Mesa.
En relació a la documentació general presentada per les següents empreses,
s’observen els següents defectes esmenables, segons el que estableix el Plec de
clàusules administratives particulars que regula la licitació:
Empresa
SELECTIVA
CATALUNYA SERVEIS
AUXILIARS, SL
ESC SERVICIOS
GENERALES, SL

Esmena
DEUC, PART III, lletra D, ratificar la declaració en sentit
negatiu i, si escau, complementar la informació.
DEUC, PART II, lletra B, identificar el legal representant
Confirmar la informació relativa al nombre de persones
físiques que l’empresa té contractades i el % de
treballadors amb discapacitat.

Per tant, vist l’anterior, i en virtut del que disposa l’article 141.2 de la LCSP, i en
virtut de l’establert a la clàusula 11.2 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars, la Mesa, per unanimitat:
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ACORDA:
1) Admetre a la licitació a les següents empreses: CLECE SEGURIDAD, SA;
PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPAÑA, SL i SECURITAS
SEGURIDAD ESPAÑA, SA-SERVICIOS SECURITAS, SA, (Compromís d’UTE).
2) REQUERIR a les empreses SELECTIVA CATALUNYA SERVEIS AUXILIARS, SL i ESC
SERVICIOS GENERALES, SL per tal que en el termini de 3 dies hàbils a comptar des
de l’enviament de la present notificació esmenin el defecte en la documentació
presentada, d’acord amb els extrems indicats, finalitzant aquest termini el dia 17 de
juny a les 14:00 hores.
3) Custodiar en sobre tancat els dispositius USB presentats.
4) Convocar una nova sessió de mesa privada per a l’obertura de la proposició
enviada per correu per PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS, SA-IMAN SEGURIDAD,

SA (UTE), tan aviat com arribi.
3. Torn obert de paraules
Els membres de la Mesa no plantegen cap qüestió en aquest apartat de l’ordre del
dia.
4. Aprovació de l’acta
El secretari llegeix l’esborrany de l’acta de la sessió, no havent-hi observacions
s’aprova per unanimitat aquesta acta.
El President dóna l’acte per acabat a les 11:00h i aixeca la sessió de la qual, com a
secretari, estenc aquesta acta.

El SECRETARI

Vist i plau
EL PRESIDENT
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