E-300100/02-02-19
ACTA DE LA TERCERA 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: 15 de juliol 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.
 Antonio González, Cap del Servei d' Infraestructures i Patrimoni i vocal de la mesa
en representació de la Unitat Promotora.
 Àlex Lopez, Cap de la Unitat d'Obres i Manteniment
 Marta Gelpí, tècnica del Servei d' Infraestructures i Patrimoni.
 Pol Garcia, tècnic de contractació de la Unitat de Contractació administrativa, qui
actua com a secretari de la Mesa.
Ordre del dia
1. Lectura de l’acta de la segona sessió privada de la Mesa de Contractació
2. Valoració de les ofertes
3. Torn obert de paraules.
4. Aprovació de l'acta.
Desenvolupament de la sessió

1. Lectura de l’acta de la segona sessió privada de la Mesa de Contractació
El President inicia la sessió privada i dóna la paraula al secretari de la Mesa, que fa
lectura de l’acta de la sessió pública, d’obertura del Sobre B, corresponent a la
proposició relativa als criteris a valorar de forma automàtica.
2. Valoració de les ofertes
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El President manifesta que, de conformitat amb l’acord de la Mesa de 18 de juny de
2019, s’ha traslladat les ofertes i documentació a la Unitat Promotora del contracte,
per tal que els seus tècnics en facin la valoració.
El president dóna la paraula a la Sra. Marta Gelpí, tècnica de la Unitat d’Obres i
Manteniment, del Servei d' Infraestructures i Patrimoni, qui indica que en relació a les
ofertes presentades per les empreses licitadores en el Lot 1, Servei de vigilància, s’ha
detectat el següent:
I.

D’acord amb el PCAP, es valorarà amb un màxim de 10 punts la qualitat en la
prestació del servei que acreditin les empreses licitadores, mitjançant el grau
d’adequació de la prestació del servei a la normativa de seguretat privada.
El grau d’adequació a la normativa es determina a partir del percentatge de
sancions fermes en via administrativa per sancions molt greus (fins a 6 punts) i
greus (fins a 4 punts), en relació a la mitjana de treballadors del personal de
seguretat privada, per als exercicis 2017 i 2018.
Pel que fa a l’acreditació del nombre de sancions fermes en via administrativa
per infraccions molt greus i greus: sens perjudici de la declaració responsable,
cal que s’aportin els corresponents certificats emesos per la Subdirecció General
de Seguretat Interior del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya
i/o de l’òrgan sancionador corresponent del Ministeri de l’Interior o, si escau, de
la comunitat autònoma corresponent amb competències sancionadores en
matèria de seguretat privada.
Totes les ofertes presentades per empreses licitadores en el Lot 1 manquen
algun dels certificats que es requereixen d’acord amb el detall següent:

EMPRESA
LICITADORA
(LOT 1)

Certificat de la
Comissaria
General de
Seguretat
Ciutadana, de
sancions greus i
molt greus per al
període 20172018

CLECE SEGURIDAD, SA

Certificat de la
Direcció General
d’Administració de
Seguretat del
Departament
d’Interior de
sancions greus i
molt greus per al
període 2017-2018

X

PROSEGUR SOLUCIONES
INTEGRALES
DE
SEGURIDAD ESPAÑA
SECURITAS
SEGURIDAD
ESPAÑA, SA- SERVICIOS
SECURITAS,
SA
(Compromís UTE)
PROTECCIÓN
DE
PATRIMONIOS/
IMAN
(Compromís D’UTE)

X

X

X

X
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II.

D’acord amb el PCAP, es valorarà amb un màxim de 2,5 punts que el teixit
principal de la roba de treball compleixi amb els requisits de limitació de
presència de substàncies nocives en el producte final.
Als efectes de la verificació, les empreses licitadores hauran de presentar una
declaració del fabricant de la roba de treball, acompanyada del certificat OekoTex 100, Made in Green o equivalent
L’empresa licitadora PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD
ESPAÑA, SL, ha acompanyat els certificats Oeko-Tex 100, però manca de
declaració del fabricant de la roba de treball.

Vist l’anterior, i en virtut de l’establert a la clàusula 11.5 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars, la Mesa, per unanimitat:
ACORDA:
1) REQUERIR a la totalitat de les empreses licitadores del Lot 1 aclariment de la seva
oferta, per tal que aportin els certificats corresponents emesos per les autoritats
competents, d’acord amb l’exposat.
2) REQUERIR a PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPAÑA, SL,
aclariment de la seva oferta, conforme disposa de declaració del fabricant de la roba
de treball.
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 10:30 hores i aixeca la sessió de la qual,
com a secretari, estenc aquesta acta.
El SECRETARI
Vist i plau
EL PRESIDENT
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