ACTA D’OBERTURA DEL SOBRE 3 DE LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE
SERVEI DE LA SEGURETAT CONSISTENT EN EL CONTROL D’ACCÉS DEL
PÚBLIC ASSISTENT A LES CURSES DE CIRCUITS DE CATALUNYA, S.L. PER A
LA TEMPORADA 2019

A 6 de maig de 2019
A la sala de reunions de la planta baixa del Mas de la Moreneta, a les 11:00
hores es reuneixen els membres que han de constituir la Mesa de Contractació,
que assistirà a l’òrgan de contractació per a l’adjudicació del contracte que té per
objecte la contractació del servei de seguretat consistent en el control d’accés
del públic assistent a les curses de Circuits de Catalunya, S.L per a la temporada
2019.
L’objecte de l’acte és obrir i qualificar l’oferta econòmica presentada al sobre nº3
de l´única oferta presentada a la licitació

Assisteixen a la mesa de contractació els membres següents:
President: Stephane Bazire, responsable de l’Àrea Estratègica del Circuit de
Barcelona-Catalunya
Secretari: Màrius Garcia, advocat del Circuit de Barcelona-Catalunya.
Vocal: Núria Tribó, responsable de l’Àrea Corporativa de Circuit de BarcelonaCatalunya.
Vocal: Laura Serrano, Tècnica del departament jurídic de Circuit de BarcelonaCatalunya.
Vocal: Mubarak Hamed, Tècnic del l’àrea d’explotació del Circuit de BarcelonaCatalunya.
Constatada l’existència de quòrum, la Presidència declara constituïda la Mesa
de Contractació.
A continuació els membres de la Mesa de contractació declaren verbalment, de
forma individualitzada cadascun d’ells, que no incorren en situació de conflicte
d’interessos, tot d’acord amb la previsió de l’article 64 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de Contractes del Sector Públic.
La presidència declara obert l’acte i tot seguit es procedeix per part del secretari
a l’obertura i lectura del sobre nº 3 relatiu als criteris de valoració de forma
automàtica (oferta econòmica), per a la seva qualificació. De l’examen de la
documentació es desprèn que l’únic licitador que pren part en el procediment es
compromet a dur a terme l’objecte del contracte pels imports següents:
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LOT 1
UTE: Barna Porters S.L- Barna Porters Seguretat S.L
Categoria laboral
Preu Hora sense IVA
Preu hora amb IVA
Auxiliar
12,70€/h
15,36€/h
Auxiliar responsable de
13,80€/h
16,69€/h
servei

LOT 2
UTE: Barna Porters S.L- Barna Porters Seguretat S.L
Categoria laboral
Preu Hora sense IVA
Preu hora amb IVA
Vigilant de Seguretat
17,79€/h
21,52€/h
Vigilant de Seguretat19,11€/h
23,12€/h
Responsable d’Equip
Coordinador de Servei
21,02€/h
25,43€/h

Atès que només s’ha presentat un únic licitador, la mesa acorda que no
procedeix la realització de cap càlcul per a la determinació d’ofertes anormalment
baixes ni tampoc procedeix fer cap classificació.
Tot seguit la mesa de contractació, d’acord amb els articles 149 i 150 LCSP i
l’apartat H (criteris d’adjudicació) del Quadre de característiques del contracte i
els articles 15 i 20 del PCAP, acorda per unanimitat:
Primer- Realitzar la proposta d’adjudicació a favor del licitador UTE: Barna
Porters S.L- Barna Porters Seguretat S.L, atès que és la única oferta
presentada.
Segon- Comprovar en el registre oficial de licitadors i empreses classificades
que l’empresa està degudament constituïda, el signant de la proposició té poder
suficient per a formular l’oferta, ostenta la solvència econòmica, financera i
tècnica o, si s’escau la classificació corresponent i no està sotmesa a cap
prohibició per contractar; en defecte de la seva inscripció, requerir a l’empresa
que presenti la documentació justificativa dels requisits establerta en l’article 20
i 21 del PCEA.
Finalitzat l’acte, sesten la present acta que signen la presidència i la secretaria
de la Mesa de contractació.
Sense més qüestions a tractar, s’aixeca la sessió a les 11:40 hores
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El president

El Secretari

Stephane Bazire

Màrius Garcia

Els vocals:
Laura Serrano
Núria Tribó
Mubarak Hamed
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