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EI/OA Exp. 2018/0012913

A LA CIUTAT DE BARCELONA, a les 12 hores i 55 minuts del dia 24 d’octubre de
2018 es constitueix convocats en legal forma els seus membres, la Mesa de
Contractació de l'Àrea de Presidència que resta presidida pel Sr. Carles Barnés i
García, cap del Servei de Contractació de la Diputació de Barcelona i pels vocals: Sra.
Isidra Guardiola i Salinas, com a delegada de la secretària general, pel Sr. Gerard
Santafè i Civit, com a delegat de l’interventor general i per la secretària de la Mesa Sra.
Eva M. Inglada i Mulet. Assisteix, així mateix, un representant de l’empresa
SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRÁNEA, SA. Es constitueix la present Mesa
per a la lectura de l’informe d’adjudicació i proposta d’adjudicació de la contractació
relativa al procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació corresponent al “Servei
de Vigilància, Protecció i Control d’accés dels museus del Consorci del
Patrimoni de Sitges”, tot això de conformitat amb allò que disposa en els articles 145148, 150, 151, 157 i 326 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
S’aporta a la Mesa de Contractació l’informe d’adjudicació emès pel Consorci del
Patrimoni de Sitges, la part del qual interessa diu el següent:
(...)
Informe d’adjudicació del procediment obert amb pluralitat de criteris d’adjudicació de
serveis relatiu a la contractació del servei de vigilància, protecció i control d’accés dels
museus del Consorci del Patrimoni de Sitges aprovat per dictamen de data 23 de juliol
de 2018, per un pressupost màxim de licitació de 321.354,56 € biennals més
67.484,46 € en concepte de 21 % d’IVA
En data 26 de setembre de 2018 la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència va
procedir a l’obertura del sobre corresponent a la documentació administrativa de les
següents empreses:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRANEA SA
DIGITTECNIC SL
IB2 SEGURETAT CATALUNYA SL
CLECE SEGURIDAD SAU
SEGURIDAD PREVENTIVA CUATRO, SL
ILUNION SEGURIDAD SA
SABICO SEGURIDAD SA

En data 3 d’octubre de 2018 la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència, va
procedir a l’obertura del sobre B corresponent als criteris avaluables de forma
automàtica de les empreses admeses a la licitació.
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Obertes les pliques de les empreses admeses aquestes ofereixen el resultat
següent:
PRIMER.- SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRÁNEA, SA, amb NIF A58473158
la qual presenta la següent proposició:


Proposició econòmica (criteri d’adjudicació 1):
 Per la part fixa la quantitat biennal següent:
OFERTA DEL LICITADOR
Servei
Vigilància
periòdica

Preu màxim
(IVA exclòs)
317.654,56 €
biennals (2 anys)

Preu ofert
(IVA exclòs)
275.191,20 €

 Per la part variable les quantitats següents::
OFERTA DEL LICITADOR
Servei
Vigilàncies
puntuals


Preu unitari
màxim
(IVA exclòs)

Número hores
previstes biennals

18,50 €/hora

200 hores

Preu unitari ofert
(IVA exclòs)
15,70€

Oferta formativa per cadascun dels treballadors destinats a l’execució del
contracte (Criteri d’adjudicació 2).
Quant oferta formativa per a cadascun dels treballadors destinats a l’execució del
contracte, ofereix 31 hores biennals a disposició del Consorci del Patrimoni de
Sitges en els àmbits formatius i condicions que consten en el criteri d’adjudicació 2.
(Si no oferiu cap xifra obtindreu 0 punts).




Oferta de mesures destinades a protegir la salut del personal que
s’adscriurà a l’execució del contracte (criteri d’adjudicació 3):
Disposa d’algun dels certificats detallats en la clàusula 1.11 del PCAP o un
certificat equivalent
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En cas de marcar aquesta opció, s’haurà de presentar el certificat.


Compleix els requisits exigits per a l’obtenció d’algun dels certificats previstos en la
clàusula 1.11 del PCAP,
Indicar el certificat ............
Indicar les mesures aplicades a la seva empresa que acrediten els requisits
del certificat ................



 Presenta una proposta equivalent de RSE que es compromet a aplicar en el
marc de l’execució del contracte
Adjuntar la proposta amb indicació de les mesures que es compromet aplicar



Cap dels anteriors
*L’empresa haurà d’escollir una de les anteriors opcions. Si no marca cap opció, no
presenta la documentació acreditativa requerida o les mesures detallades no són
equivalents als certificats esmentats obtindrà 0 punts.




Oferta d’un sistema de gestió de Riscos de la informació (SGSI) (criteri
d’adjudicació 4).
Disposa de certificat en vigor ISO/IEC 27001:2017 o certificat equivalent
En el cas de marcar aquesta opció, s’haurà de presentar el certificat



 Presenta una proposta equivalent de SGSI que es compromet a aplicar en el
marc de l’execució del contracte
Adjuntar la proposta amb indicació de les mesures que es compromet aplicar



Cap dels anteriors
*L’empresa haurà d’escollir una de les anteriors opcions. Si no marca cap opció, no
presenta la documentació acreditativa requerida o les mesures detallades no són
equivalents al certificat esmentat obtindrà 0 punts.
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SEGON.- DIGITTECNIC, SL, amb NIF B58484015 la qual presenta la següent
proposició:


Proposició econòmica (criteri d’adjudicació 1):
 Per la part fixa la quantitat biennal següent:
OFERTA DEL LICITADOR
Servei
Vigilància
periòdica

Preu màxim
(IVA exclòs)
317.654,56 €
biennals (2 anys)

Preu ofert
(IVA exclòs)
311.301,47 €

 Per la part variable les quantitats següents::
OFERTA DEL LICITADOR
Servei

Preu unitari
màxim
(IVA exclòs)

Número hores
previstes biennals

Preu unitari ofert
(IVA exclòs)

Vigilàncies
3.700,00€*
18,50 €/hora
200 hores
puntuals
*-s’observa que ofereix el preu unitari, IVA exclòs (18,50 €) multiplicat pels estimats.


Oferta formativa per cadascun dels treballadors destinats a l’execució del
contracte (Criteri d’adjudicació 2).
Quant oferta formativa per a cadascun dels treballadors destinats a l’execució del
contracte, ofereix 30 hores biennals a disposició del Consorci del Patrimoni de
Sitges en els àmbits formatius i condicions que consten en el criteri d’adjudicació 2.
(Si no oferiu cap xifra obtindreu 0 punts).



Oferta de mesures destinades a protegir la salut del personal que
s’adscriurà a l’execució del contracte (criteri d’adjudicació 3):
1- Indicar el certificat OHSAS 18001:2007, núm. ES065994-1. Per mitja del
Servei externs de Prevenció: APY PREVENCIÓN, SL. NIF: B64206535.
S’adjunta documentació acreditativa. VEURE DOCS: 8, 8.1, 8.2, 8.3 i 8.4.
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2- Tot el personal adscrit al Servei d’aquest contracte, haurà de superar un
curs d’aptitud professional específic i homologat d’ASPY PREVENCIÓN,
SL. NIF: B64206535. Així com li seran entregades les fitxes d’informació
de Riscos Laborals al treballador pel lloc específic de Vigilant de
Seguretat.


Oferta d’un sistema de gestió de Riscos de la informació (SGSI) (criteri
d’adjudicació 4).

Disposició d’un sistema de gestió de Riscos de la Informació (SGSI): s’adjunta
certificat expedit del Director Tècnic de Digittecnic, SL. ALEX MARQUES MARTÍ.
VEURE DOCS 9, 9.1 i 9.2
TERCER.- IB2 SEGURETAT CATALUNYA, SL, amb NIF B17631698 i domicili social
al passeig d’Olot, 38 A, baixos, CP 17005 GIRONA, la qual presenta la següent oferta
econòmica, IVA exclòs:


Proposició econòmica (criteri d’adjudicació 1):
 Per la part fixa la quantitat biennal següent:
OFERTA DEL LICITADOR
Servei
Vigilància
periòdica

Preu màxim
(IVA exclòs)
317.654,56 €
biennals (2 anys)

Preu ofert
(IVA exclòs)
278.568,00 €

 Per la part variable les quantitats següents:
OFERTA DEL LICITADOR
Servei
Vigilàncies
puntuals


Preu unitari
màxim
(IVA exclòs)

Número hores
previstes biennals

18,50 €/hora

200 hores

Preu unitari ofert
(IVA exclòs)
15,90€

Oferta formativa per cadascun dels treballadors destinats a l’execució del
contracte (Criteri d’adjudicació 2).
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Quant oferta formativa per a cadascun dels treballadors destinats a l’execució del
contracte, ofereix 31 hores biennals a disposició del Consorci del Patrimoni de
Sitges en els àmbits formatius i condicions que consten en el criteri d’adjudicació 2.
(Si no oferiu cap xifra obtindreu 0 punts).



Oferta de mesures destinades a protegir la salut del personal que
s’adscriurà a l’execució del contracte (criteri d’adjudicació 3):
Disposa d’algun dels certificats detallats en la clàusula 1.11 del PCAP o un
certificat equivalent
En cas de marcar aquesta opció, s’haurà de presentar el certificat.



Compleix els requisits exigits per a l’obtenció d’algun dels certificats previstos en la
clàusula 1.11 del PCAP,
Indicar el certificat ............
Indicar les mesures aplicades a la seva empresa que acrediten els requisits
del certificat ................



Presenta una proposta equivalent de RSE que es compromet a aplicar en el
marc de l’execució del contracte
Adjuntar la proposta amb indicació de les mesures que es compromet aplicar



Cap dels anteriors
*L’empresa haurà d’escollir una de les anteriors opcions. Si no marca cap opció, no
presenta la documentació acreditativa requerida o les mesures detallades no són
equivalents als certificats esmentats obtindrà 0 punts.




Oferta d’un sistema de gestió de Riscos de la informació (SGSI) (criteri
d’adjudicació 4).
Disposa de certificat en vigor ISO/IEC 27001:2017 o certificat equivalent
En el cas de marcar aquesta opció, s’haurà de presentar el certificat



 Presenta una proposta equivalent de SGSI que es compromet a aplicar en el
marc de l’execució del contracte
Adjuntar la proposta amb indicació de les mesures que es compromet aplicar
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Cap dels anteriors
*L’empresa haurà d’escollir una de les anteriors opcions. Si no marca cap opció, no
presenta la documentació acreditativa requerida o les mesures detallades no són
equivalents al certificat esmentat obtindrà 0 punts.

QUART.- CLECE SEGURIDAD, SAU, amb NIF A86340098 i domicili social al carrer
Josep Ferrater i Mora, 2-4, CP 08019 BARCELONA, la qual presenta la següent
proposició:
 Proposició econòmica (criteri d’adjudicació 1):
 Per la part fixa la quantitat biennal següent:
OFERTA DEL LICITADOR
Servei
Vigilància
periòdica

Preu màxim
(IVA exclòs)
317.654,56 €
biennals (2 anys)

Preu ofert
(IVA exclòs)
296.340,86 €

 Per la part variable les quantitats següents::
OFERTA DEL LICITADOR
Servei
Vigilàncies
puntuals


Preu unitari
màxim
(IVA exclòs)

Número hores
previstes biennals

18,50 €/hora

200 hores

Preu unitari ofert
(IVA exclòs)
17,26 €

Oferta formativa per cadascun dels treballadors destinats a l’execució del
contracte (Criteri d’adjudicació 2).
Quant oferta formativa per a cadascun dels treballadors destinats a l’execució del
contracte, ofereix 31 hores biennals a disposició del Consorci del Patrimoni de
Sitges en els àmbits formatius i condicions que consten en el criteri d’adjudicació 2.
(Si no oferiu cap xifra obtindreu 0 punts).



Oferta de mesures destinades a protegir la salut del personal que
s’adscriurà a l’execució del contracte (criteri d’adjudicació 3):

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 97442b58d80587e01cd7 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 7

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



 Disposa d’algun dels certificats detallats en la clàusula 1.11 del PCAP o un
certificat equivalent (OHSAS 18001)
En cas de marcar aquesta opció, s’haurà de presentar el certificat.



Compleix els requisits exigits per a l’obtenció d’algun dels certificats previstos en la
clàusula 1.11 del PCAP,
Indicar el certificat ............
Indicar les mesures aplicades a la seva empresa que acrediten els requisits
del certificat ................



Presenta una proposta equivalent de RSE que es compromet a aplicar en el marc
de l’execució del contracte
Adjuntar la proposta amb indicació de les mesures que es compromet aplicar



Cap dels anteriors
*L’empresa haurà d’escollir una de les anteriors opcions. Si no marca cap opció, no
presenta la documentació acreditativa requerida o les mesures detallades no són
equivalents als certificats esmentats obtindrà 0 punts.




Oferta d’un sistema de gestió de Riscos de la informació (SGSI) (criteri
d’adjudicació 4).
 Disposa de certificat en vigor ISO/IEC 27001:2017 o certificat equivalent
En el cas de marcar aquesta opció, s’haurà de presentar el certificat



Presenta una proposta equivalent de SGSI que es compromet a aplicar en el marc
de l’execució del contracte
Adjuntar la proposta amb indicació de les mesures que es compromet aplicar



Cap dels anteriors
*L’empresa haurà d’escollir una de les anteriors opcions. Si no marca cap opció, no
presenta la documentació acreditativa requerida o les mesures detallades no són
equivalents al certificat esmentat obtindrà 0 punts.
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CINQUÈ.- SEGURIDAD PREVENTIVA CUATRO, SL, amb NIF B62738828, la qual
presenta la següent proposició:


Proposició econòmica (criteri d’adjudicació 1):

 Per la part fixa la quantitat biennal següent:
OFERTA DEL LICITADOR
Servei
Vigilància periòdica

Preu màxim
(IVA exclòs)
317.654,56 €
biennals (2 anys)

Preu ofert
(IVA exclòs)
294.336,00 €

 Per la part variable les quantitats següents::
OFERTA DEL LICITADOR
Servei

Preu unitari màxim
(IVA exclòs)

Número hores
previstes biennals

Preu unitari ofert
(IVA exclòs)

Vigilàncies
3.400 € *
18,50 €/hora
200 hores
puntuals
*s’observa que presenta un preu unitari, IVA exclòs (17 €), multiplicat pels estimats.



Oferta formativa per cadascun dels treballadors destinats a l’execució del
contracte (Criteri d’adjudicació 2).
Quant oferta formativa per a cadascun dels treballadors destinats a l’execució del
contracte, ofereix 31 hores biennals a disposició del Consorci del Patrimoni de
Sitges en els àmbits formatius i condicions que consten en el criteri d’adjudicació 2.
(Si no oferiu cap xifra obtindreu 0 punts).




Oferta de mesures destinades a protegir la salut del personal que
s’adscriurà a l’execució del contracte (criteri d’adjudicació 3):
Disposa d’algun dels certificats detallats en la clàusula 1.11 del PCAP o un
certificat equivalent
En cas de marcar aquesta opció, s’haurà de presentar el certificat.



Compleix els requisits exigits per a l’obtenció d’algun dels certificats previstos en la clàusula
1.11 del PCAP,
Indicar el certificat ............
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Indicar les mesures aplicades a la seva empresa que acrediten els requisits del
certificat ................


Presenta una proposta equivalent de RSE que es compromet a aplicar en el marc de
l’execució del contracte
Adjuntar la proposta amb indicació de les mesures que es compromet aplicar



 Cap dels anteriors
*L’empresa haurà d’escollir una de les anteriors opcions. Si no marca cap opció, no
presenta la documentació acreditativa requerida o les mesures detallades no són
equivalents als certificats esmentats obtindrà 0 punts.




Oferta d’un sistema de gestió de Riscos de la informació (SGSI) (criteri
d’adjudicació 4).
Disposa de certificat en vigor ISO/IEC 27001:2017 o certificat equivalent
En el cas de marcar aquesta opció, s’haurà de presentar el certificat



Presenta una proposta equivalent de SGSI que es compromet a aplicar en el marc de
l’execució del contracte
Adjuntar la proposta amb indicació de les mesures que es compromet aplicar



 Cap dels anteriors
*L’empresa haurà d’escollir una de les anteriors opcions. Si no marca cap opció, no
presenta la documentació acreditativa requerida o les mesures detallades no són
equivalents al certificat esmentat obtindrà 0 punts.

SISÈ.- ILUNION SEGURIDAD, SA, amb NIF A78917465, la qual presenta la següent
proposició:


Proposició econòmica (criteri d’adjudicació 1):

 Per la part fixa la quantitat biennal següent:
OFERTA DEL LICITADOR
Servei
Vigilància periòdica

Preu màxim
(IVA exclòs)
317.654,56 €
biennals (2 anys)

Preu ofert
(IVA exclòs)
293.637,88 €
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 Per la part variable les quantitats següents::
OFERTA DEL LICITADOR
Servei
Vigilàncies
puntuals



Preu unitari màxim
(IVA exclòs)

Número hores
previstes biennals

18,50 €/hora

200 hores

Preu unitari ofert
(IVA exclòs)
16,39 €

Oferta formativa per cadascun dels treballadors destinats a l’execució del
contracte (Criteri d’adjudicació 2).
Quant oferta formativa per a cadascun dels treballadors destinats a l’execució del
contracte, ofereix 62 hores biennals a disposició del Consorci del Patrimoni de
Sitges en els àmbits formatius i condicions que consten en el criteri d’adjudicació 2.
(Si no oferiu cap xifra obtindreu 0 punts).




Oferta de mesures destinades a protegir la salut del personal que
s’adscriurà a l’execució del contracte (criteri d’adjudicació 3):
 Disposa d’algun dels certificats detallats en la clàusula 1.11 del PCAP o un
certificat equivalent
En cas de marcar aquesta opció, s’haurà de presentar el certificat.
o
o



Adjunt Certificat OHSAS 18001:2007
Adjunt Certificat SA 8000:2008

Compleix els requisits exigits per a l’obtenció d’algun dels certificats previstos en la clàusula
1.11 del PCAP,
Indicar el certificat ............
Indicar les mesures aplicades a la seva empresa que acrediten els requisits del
certificat ................



Presenta una proposta equivalent de RSE que es compromet a aplicar en el marc de
l’execució del contracte
Adjuntar la proposta amb indicació de les mesures que es compromet aplicar



Cap dels anteriors
*L’empresa haurà d’escollir una de les anteriors opcions. Si no marca cap opció, no
presenta la documentació acreditativa requerida o les mesures detallades no són
equivalents als certificats esmentats obtindrà 0 punts.
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Oferta d’un sistema de gestió de Riscos de la informació (SGSI) (criteri
d’adjudicació 4).
Disposa de certificat en vigor ISO/IEC 27001:2017 o certificat equivalent
En el cas de marcar aquesta opció, s’haurà de presentar el certificat



 Presenta una proposta equivalent de SGSI que es compromet a aplicar en el marc de
l’execució del contracte
Adjuntar la proposta amb indicació de les mesures que es compromet aplicar

o


Document de Seguretat de la Informació per part de ILUNIÓN
SEGURIDAD, SA

Cap dels anteriors
*L’empresa haurà d’escollir una de les anteriors opcions. Si no marca cap opció, no
presenta la documentació acreditativa requerida o les mesures detallades no són
equivalents al certificat esmentat obtindrà 0 punts.

SETÈ.- SABICO SEGURIDAD, SA, amb NIF A20202487, la qual presenta la següent
proposició:


Proposició econòmica (criteri d’adjudicació 1):

 Per la part fixa la quantitat biennal següent:
OFERTA DEL LICITADOR
Servei
Vigilància periòdica

Preu màxim
(IVA exclòs)
317.654,56 €
biennals (2 anys)

Preu ofert
(IVA exclòs)
299.935,00 €

 Per la part variable les quantitats següents::
OFERTA DEL LICITADOR
Servei
Vigilàncies
puntuals

Preu unitari màxim
(IVA exclòs)

Número hores
previstes biennals

18,50 €/hora

200 hores

Preu unitari ofert
(IVA exclòs)
17,38 €
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Oferta formativa per cadascun dels treballadors destinats a l’execució del
contracte (Criteri d’adjudicació 2).
Quant oferta formativa per a cadascun dels treballadors destinats a l’execució del
contracte, ofereix 31 hores biennals a disposició del Consorci del Patrimoni de
Sitges en els àmbits formatius i condicions que consten en el criteri d’adjudicació 2.
(Si no oferiu cap xifra obtindreu 0 punts).




Oferta de mesures destinades a protegir la salut del personal que
s’adscriurà a l’execució del contracte (criteri d’adjudicació 3):
Disposa d’algun dels certificats detallats en la clàusula 1.11 del PCAP o un
certificat equivalent
Indicar el certificat SGE 21, OHSAS 18001.
Indicar les mesures aplicades a la seva empresa que acrediten els requisits del
certificat :
o Criteri 3.1 INFORMACIÓN VIGILANTE 2017 CON P.R.B OHSAS 18001
o Criteri 3.2.2. CÓDIGO ÉTICO GRUPO SABICO REV 1



Compleix els requisits exigits per a l’obtenció d’algun dels certificats previstos en la clàusula
1.11 del PCAP,



Presenta una proposta equivalent de RSE que es compromet a aplicar en el marc de
l’execució del contracte
Adjuntar la proposta amb indicació de les mesures que es compromet aplicar



Cap dels anteriors
*L’empresa haurà d’escollir una de les anteriors opcions. Si no marca cap opció, no
presenta la documentació acreditativa requerida o les mesures detallades no són
equivalents als certificats esmentats obtindrà 0 punts.




Oferta d’un sistema de gestió de Riscos de la informació (SGSI) (criteri
d’adjudicació 4).
Disposa de certificat en vigor ISO/IEC 27001:2017 o certificat equivalent
En el cas de marcar aquesta opció, s’haurà de presentar el certificat



Presenta una proposta equivalent de SGSI que es compromet a aplicar en el marc de
l’execució del contracte
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Adjuntar la proposta amb indicació de les mesures que es compromet aplicar
o Criteri 4 procesos-informáticos-2018
o Criteri 4.1 Mapa de sistemes para la auditoria 2017_v2


Cap dels anteriors
*L’empresa haurà d’escollir una de les anteriors opcions. Si no marca cap opció, no
presenta la documentació acreditativa requerida o les mesures detallades no són
equivalents al certificat esmentat obtindrà 0 punts.

Els criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica d’aquest procediment obert
recollits en el Plec de Clàusules Administratives Particulars aprovat a l’efecte són els
següents:
Criteri 1: Preu de licitació: ........................................................................fins a 49 punts
Per determinar la puntuació de cada oferta es seguiran els criteris següents:
La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes
vàlidament presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no s’assigni la
màxima puntuació a cap oferta.


S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al preu de licitació i la màxima
puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents:
 Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada.
 Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats
percentuals a l’oferta més elevada.
 Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de totes les ofertes presentades. No
obstant, s’exclourà per al còmput d’aquesta mitjana l’oferta de quantia
més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a
aquesta mitjana.
 Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi
ha ofertes que siguin superiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats
percentuals, es calcularà una nova mitjana només amb les ofertes que
no es trobin en aquest supòsit. En tot cas, si el nombre de les ofertes
que resten és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres
ofertes de menor quantia.
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 En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en
qualsevol dels supòsits anteriors, se li assignarà la màxima puntuació.
Si existeix més d’una oferta en la mateixa situació, s’assignarà la
màxima puntuació a la més baixa de totes.
 A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin
individualment a la licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en
els termes establerts en l’article 42.1 del Codi de comerç, per als càlculs
es tindrà en compte, únicament, l’oferta més baixa.
 La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera
proporcional.
Sistema per calcular l’oferta del licitador i el preu de licitació:

Oferta del licitador:
- Part variable: es multiplicarà el preu unitari ofert pel licitador, IVA exclòs (A), pel
nombre d’unitats estimades (B), d’acord amb les previsions de la clàusula 1.3 del
present plec. El resultat (C) és l’oferta del licitador per la part variable.
1) AxB = C
- Part fixa: import ofert pel licitador, IVA exclòs (D).
- Se sumaran els imports de la part variable (C) i de la part fixa (D). El resultat de la
suma és l’oferta del licitador.
3) C+D = Oferta del licitador

Preu de licitació:
- Part variable: es multiplicarà el preu unitari màxim de licitació, IVA exclòs (A), pel
nombre d’unitats estimades (B), d’acord amb les previsions de la clàusula 1.3 del
present plec. El resultat (C) és el preu de licitació per la part variable.
1) AxB = C
- Part fixa: pressupost màxim de licitació, IVA exclòs (D).
- Se sumaran els imports de la part variable (C) i de la part fixa (D). El resultat de la
suma és el preu de licitació.
3) C+D = Preu de licitació
Criteri 2: Oferta formativa per cadascun dels treballadors destinats a l’execució
del contracte ..........................................................................................fins a 31 punts
* La formació anirà a càrrec de l’empresa.
* Els àmbits formatius i la tipologia dels cursos els establirà el responsable del
contracte en funció de les necessitats del servei en els àmbits següents:


Mitjans tècnics de protecció. La seguretat física i la seguretat
electrònica.
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Els centres de control d’alarmes.
La detenció.
L’autoprotecció.
La protecció d’edificis: plans de protecció.
El control d’accessos: finalitat i organització.
El control de persones i objectes: paqueteria i correspondència.
Les rondes de vigilància: recorregut i freqüències. Procediment
d’actuació.
La protecció de proves i indicis. Procediment de protecció.
La falsificació de documents d’identitat.
La protecció davant artefactes explosius.
Plans d’emergència i evacuació.
Col·laboració amb cossos i forces de seguretat.
Els primers auxilis i l’ús dels DEA/DESA

*Les hores que ofereixi l’empresa per formació es consideraran, en tot cas, temps de
treball efectiu per a tots els treballadors i l’empresa, haurà de complir amb l’horari i
dotació del servei que preveu la clàusula segona apartat 1 del Plec de Prescripcions
Tècniques relativa a les característiques del servei objecte de licitació.
*Les hores que ofereixi l’empresa són addicionals a les 20 hores anuals obligatòries
previstes a la clàusula segona, punt 11 del PPTP.
* El Consorci de Patrimoni de Sitges comunicarà en un termini de 2 mesos a comptar
des de la signatura del contracte quins cursos hauran de fer durant els primers 12
mesos de vigència del contracte.
* Durant l’inici del segon any del contracte el Consorci de Patrimoni de Sitges
comunicarà de nou, durant els dos primers mesos, la formació que el contractista
haurà de realitzar el segon any de contracte.
* El contractista haurà de realitzar el 100% de la formació que el Consorci de Patrimoni
de Sitges comuniqui cada any, abans de la finalització d’aquell període, és a dir, del
primer any o del segon any.
Valoració del criteri: Es valorarà el nombre d’hores ofertes a disposició de la Diputació.
Per cada 1 hora de formació que s’ofereixi s’atorgarà 1 punt, fins a un màxim de 31
punts.
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Criteri 3: Aplicació de mesures destinades a protegir la salut del personal que
s’adscriurà a l’execució del contracte ...........................................................10 punts
Amb l’objectiu de fomentar la qualitat en la prestació del servei es puntuarà a
les empreses que acreditin aplicar mesures destinades a protegir la salut del
personal que s’adscriurà a l’execució del contracte.
Les empreses podran acreditar aquest fet si disposen d’algun dels certificats o
documents següents en vigor: SGE 21, SA8000, AA1000, GRI, ISO26000,
OHSAS 18001, certificats equivalents als anteriors o bé acreditin per qualsevol
mitjà de prova complir els requisits exigits per a l’obtenció dels esmentats
certificats, o bé presentin una proposta equivalent de mesures destinades a
protegir la salut dels treballadors.
Criteri 4. Disposar d’un Sistema de gestió de riscos de la informació (SGSI)....10
punts.
Amb l’objectiu d’aconseguir la màxima protecció de la informació sensible que
gestionen les empreses de seguretat es puntuarà a les empreses que acreditin
disposar d’un sistema de gestió de riscos de la informació.
Les empreses podran acreditar que disposen d’un sistema de gestió de riscos
de la informació si disposen del certificat en vigor ISO/IEC 27001:2017 o
certificat equivalent a l’anterior expedit per organismes establerts en qualsevol
Estat membre de la Unió Europea o bé presenten una proposta equivalent de
SGSI que es comprometin a aplicar en el marc de l’execució del contracte
En tot cas, el Consorci del Patrimoni de Sitges es reserva la facultat d’adjudicar el
contracte a qui reuneixi, al seu entendre, les condicions econòmicament més
avantatjoses d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes
d’allò que disposa la LCSP.
La documentació tècnica relativa als criteris 3 i 4 es va enviar al servei promotor per tal
que verifiquin i puntuïn els certificats o qualsevol de les altres opcions equivalents que
consten a la clàusula 1.11).
La valoració de les ofertes presentades per les empreses admeses tenint en compte
aquests criteris és la següent:
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Criteri 1: Preu de licitació:
Criteri 1 - Preu de licitació
fins a 49 punts

EMPRESES

SEGURIDAD
PROFESIONAL
MEDITERRANEA SA
DIGITTECNIC SL
IB2 SEGURETAT
CATALUNYA SL

Preu
biennal
part fixa
IVA exclòs

preu unitari
ofert
IVA exclòs

estimats

Total oferta
licitador

diferencia punts

275.191,20

15,70

3.140,00

278.331,20

43.023,36 38,45

311.301,47

18,50

3.700,00

315.001,47

6.353,09

278.568,00

15,90

3.180,00

281.748,00

39.606,56 35,39

296.340,86

17,26

3.452,00

299.792,86

21.561,70 19,27

294.336,00

17,00

3.400,00

297.736,00

23.618,56 21,11

293.637,88

16,39

3.278,00

296.915,88

24.438,68 21,84

299.935,00

17,38

3.476,00

303.411,00

17.943,56 16,03

llindar

266.520,40

54.834,16 49,00

5,68

CLECE SEGURIDAD
SAU
SEGURIDAD
PREVENTIVA CUATRO,
SL
ILUNION SEGURIDAD
SA
SABICO SEGURIDAD SA

Criteri 2: Oferta formativa per cadascun dels treballadors destinats a l’execució
del contracte
SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRANEA SA ofereix 31 hores biennals de
formació, i per tant obté 31 punts.
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DIGITTECNIC SL ofereix 30 hores de formació, i per tant obté 30 punts.
IB2 SEGURETAT CATALUNYA SL ofereix 31 hores biennals de formació, i per tant
obté 31 punts.
CLECE SEGURIDAD SAU ofereix 31 hores biennals de formació, i per tant obté 31
punts.
SEGURIDAD PREVENTIVA CUATRO, SL ofereix 31 hores biennals de formació, i per
tant obté 31 punts.
ILUNION SEGURIDAD SA ofereix 62 hores biennals de formació, i per tant obté 31
punts.
SABICO SEGURIDAD SA ofereix 31 o hores biennals de formació, i per tant obté 31
punts.
Criteri 3: Aplicació de mesures destinades a protegir la salut del personal que
s’adscriurà a l’execució del contracte

L’empresa SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRANEA, S.A., presenta una
proposta equivalent de mesures destinades a protegir la salut dels treballadors.
Aquesta proposta és vàlida.
Obté 10 punts
L’empresa DIGITTECNIC, S.L., presenta certificat OHSAS 18001:2007, però a nom
d’una altra empresa, ASEPEYO PREVENCION, S.L., mútua que li presta servei extern
de prevenció de riscos en forma de “vigilància de la salut individual”, segons els
contractes i acords que s’adjunten.
Aquesta proposta no es considera vàlida.
Obté 0 punts
L’empresa IB2 SEGURETAT CATALUNYA S.L, presenta una proposta insuficient de
mesures destinades a protegir la salut dels treballadors, en la qual només es proposen
mesures de conciliació de la vida familiar i laboral. Un cop examinada es considera
inadequada perquè no compleix els requisits bàsics d’un sistema de gestió de la
seguretat i salut en el lloc de treball que serveixi per identificar i avaluar els riscos
laborals.
Obté 0 punts.
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L’empresa CLECE SEGURIDAD,S.AU., disposa de certificat OHSAS 18001:2007.
Obté 10 punts.
L’empresa SEGURIDAD PREVENTIVA CUATRO, SL, no disposa de cap certificat, ni
presenta una proposta equivalent.
Obté 0 punts.
L’empresa ILUNION SEGURIDAD, S.A, disposa dels certificat OHSAS 18001:2007 i
SA 8000:2008.
Obté 10 punts.
L’empresa SABICO SEGURIDAD S.A, disposa del certificat OHSAS 18001:2007
Obté 10 punts.

Criteri 4: Disposar d’un Sistema de gestió de riscos de la informació (SGSI)
L’empresa SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRANEA, S.A., presenta una
proposta per aconseguir la màxima protecció de la informació sensible i estableix
quines mesures aplicarà. Aquesta proposta és vàlida.
Obté 10 punts.
L’empresa DIGITTECNIC, S.L., no disposa de cap certificat, ni presenta una proposta
equivalent.
Obté 0 punts.
L’empresa IB2 SEGURETAT CATALUNYA S.L, presenta proposta equivalent d’un
sistema de gestió de riscos de la informació. Aquesta proposta és vàlida.
Obté 10 punts.
L’empresa CLECE SEGURIDAD,S.AU., disposa d’una ISO IEC 27001:2013.
Obté 10 punts.
L’empresa SEGURIDAD PREVENTIVA CUATRO, SL, no disposa de cap certificat, ni
presenta una proposta equivalent.
Obté 0 punts.
L’empresa ILUNION SEGURIDAD, S.A, presenta proposta equivalent d’un sistema de
gestió de riscos de la informació. Aquesta proposta és vàlida.
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Obté 10 punts.
L’empresa SABICO SEGURIDAD S.A, presenta com a proposta equivalent una
informació no relacionada amb el sistema de gestió de riscos de la informació.
Aquesta proposta no és vàlida.
Obté 0 punts.
El resum de la puntuació dels criteris avaluables de forma automàtica obtinguda per
les empreses és el següent:

EMPRESES
SEGURIDAD PROFESIONAL
MEDITERRANEA SA
IB2
SEGURETAT
CATALUNYA
ILUNION SEGURIDAD SA
CLECE SEGURIDAD SAU
SABICO SEGURIDAD SA
SEGURIDAD
PREVENTIVA
CUATRO, SL
DIGITTECNIC SL

PUNTUACIÓ CRITERIS AVALUABLES
DE FORMA AUTOMÀTICA
Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 Criteri 4
38,45
31
10
10

PUNTUACIÓ
TOTAL
89,45

35,39

31

0

10

76,39

21,84
19,27
16,03
21,11

31
31
31
31

10
10
10
0

10
10
0
0

72,84
70,27
57,03
52,11

5,68

30

0

0

35,68

Un cop realitzada la valoració, el sotasignat, cap de la Secció Tècnica d’Equipaments i
Projectes del Consorci del Patrimoni de Sitges, amb el vist-i-plau de la directora-gerent
del Consorci, proposa a la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència,
l’adjudicació de la contractació del servei de vigilància, protecció i control d’accés dels
museus del Consorci del Patrimoni de Sitges a l’empresa SEGURIDAD
PROFESIONAL MEDITERRANEA SA, amb NIF A58473158, pels següents imports,
d’acord amb la seva oferta:
Criteri 1- Proposició econòmica:
 Per la part fixa la quantitat biennal següent:
Servei
Vigilància
periòdica

Import part fixa,
(IVA exclòs)
275.191,20 €
biennals (2 anys)

Import 21%
d’IVA

Import part fixa,
(IVA inclòs)

57.790,15 €

332.981,35 €
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Àrea de Presidència
Servei de Contractació
Londres, 55, 5a. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 564 · Fax 934 020 647
scon.publicitat@diba.cat ·www.diba.cat

 Per la part variable el preu unitari següent:
Servei
Vigilàncies
puntuals

Preu unitari
(IVA exclòs)

Import 21%
d’IVA

15,70 €/hora

3,30 €

Preu unitari ofert
(IVA inclòs)
19 €/hora

Criteri 2


Ofereix 31 hores de formació biennals per a cadascun dels treballadors
destinats a l’execució del contracte.

Criteri 3


Ofereix una proposta equivalent de mesures destinades a protegir la salut del
personal que s’adscriurà a l’execució del contracte.

Criteri 4


Presenta una proposta per aconseguir la màxima protecció de la informació
sensible i estableix quines mesures aplicarà.(...)

De conformitat amb el que estableixen els articles 145-148, 150,151, 149, 157 i 326 de
la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, la Mesa considera
oportú acceptar per unanimitat l’informe d’adjudicació emès pel Consorci del Patrimoni
de Sitges i proposar a l’òrgan de contractació competent l’adjudicació de la
contractació relativa al “Servei de Vigilància, Protecció i Control d’accés dels
museus del Consorci del Patrimoni de Sitges” a l’empresa SEGURIDAD
PROFESIONAL MEDITERRANEA SA, amb NIF A58473158 pels imports i conceptes
relacionats en l’esmentat informe i d’acord amb la seva oferta.
Resta segon lloc l’empresa IBI2 SEGURETAT CATALUNYA, SL, en tercer lloc
l’empresa ILUNION SEGURIDAD, SA, en quart lloc l’empresa CLECE SEGURIDAD,
SA, en cinquè lloc l’empresa SABICO SEGURIDAD, SA, en sisè lloc l’empresa
SEGURIDAD PREVENTIVA CUATRO, SL, en setè i últim lloc l’empresa
DIGITTECNIC, SL.
Essent les 13 hores, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc
aquesta acta.
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Metadades del document
Núm. expedient
Tipologia
documental
Tipus
documental
Títol
Codi classificació

2018/0012913
Acta
18_0012913 ACTA ADJUDICACIÓ 24-10-18 Servei de Vigilància, Protecció i
Control d'accés dels museus del Consorci del Patrimoni de Sitges
D0506SE01 - Serveis obert

Signatures
Signatari
CPISR-1 C Eva Maria Inglada Mulet
CPISR-1 Carles Manel Barnés
Garcia

Secretaria Mesa de
Contractació
President Mesa de
Contractació

Acte
Signa

Data acte
06/11/2018 13:17

Signa

06/11/2018 15:45

Validació Electrònica del document
Codi (CSV)
97442b58d80587e01cd7

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