ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ CORRESPONENT A LA LICITACIÓ 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)

Prèvia la publicació del corresponent enllaç al perfil del contractant de l’Empresa Municipal
Mixta d’Aigües de Tarragona SA (EMATSA), el dia 6 d’octubre de 2020, a les 11:30h hores,
es constitueix, de forma telemàtica i pública mitjançant l’eina “Microsoft Teams”, la Mesa de
contractació corresponent a l’expedient indicat a l’encapçalament, integrada pels membres
següents:
President:
Vocals:

Secretària:

Sr. Juan José Blanco Gómez
Sra. Núria Garcia Grau
Sr. Agustí Garciapons Llorens
Sr. Carles Forment Escoda
Sra. Ester Leal Salvà

Explicats als assistents els detalls sobre el funcionament de l’obertura de proposicions
mitjançant l’eina de sobre digital, l’acte es desenvolupa segons es fa constar tot seguit:
En primer lloc, es fa constar que han presentat oferta les empreses següents:
• SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRANEA, SA
• EULEN SEGURIDAD, SA
• INV VIGILANCIA, SL
• VISEGURITY EXPRESS, SL
• SEGURIDAD LEON 2018, SL
• WAKEFUL SEGURETAT, SL
Així mateix, es constata que totes les empreses licitadores han tramés en termini les
paraules clau per poder obrir les seves proposicions.
La Mesa, doncs, disposa l’obertura del sobre únic que conté la documentació administrativa i
econòmica presentada pels licitadors, produint-se el resultat següent:
Nom del licitador

Preu oferta
(IVA
exclòs)

Punts
baixa

Punts serveis
extraordinaris

Punts
vehicles

Punts
modificació
puntual

Punts termini
lliurament
informe

Punts
totals

SEGURIDAD
PROFESIONAL
MEDITERRANEA, SA
EULEN SEGURIDAD,
SA
INV VIGILANCIA, SL

62.990,00

47,27

25,00

12,50

8,50

2,50

95,77

60.765,98

49,00

25,00

-

8,50

5,00

87,50

66.313,20

44,90

25,00

12,50

5,00

5,00

92,40

VISEGURITY
EXPRESS, SL
SEGURIDAD
LEON
2018, SL
WAKEFUL
SEGURETAT, SL

64.678,00

46,04

25,00

-

5,00

5,00

81,04

61.464,80

48,44

25,00

12,50

8,50

5,00

99,44

61.887,33

48,11

25,00

12,50

8,50

4,79

98,90

Es transcriuen els criteris de valoració d’ofertes:

•

Oferta econòmica: fins a 49 punts.
La puntuació s’atorgarà d’acord amb la fórmula matemàtica següent:
Puntuació obtinguda= puntuació màxima x preu de la millor oferta
preu de l’oferta a valorar

•

Reducció Compromís de prestació de serveis extraordinaris per necessitats sobrevingudes, sense
cost afegit. Fins a 25 punts
S’atorgarà la màxima puntuació a les empreses que ofereixin serveis extraordinaris que
representin 50 o més hores de servei, i, a la resta d’empreses, proporcionalment.

•

Increment Criteri ambiental: vehicles de la flota de baixes emissions. 12,5 punts
Es valorarà disposar d’una flota de vehicles assignada a les tasques relacionades directament
amb els serveis que disposi de vehicles amb baixes emissions: vehicle elèctric, vehicle híbrid, de
gas natural comprimit (GNC) o gas liquat del petroli (GLP) o vehicle de benzina EURO 5 o 6.
Als efectes de la verificació, les empreses licitadores hauran d’especificar les dades del vehicle:
marca, model, matrícula, així com l’any d’adquisició i combustible emprat o bé el Distintiu
ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT) corresponent.

•

Capacitat de resposta davant d’una modificació puntual del servei. Fins a 8,5 punts
S’atorgarà puntuació a aquelles empreses que, en el supòsit de tenir que modificar el servei per
necessitats operatives sobrevingudes, ofereixin capacitat de resposta:
Menys d’una hora..........
Menys de dues hores.....
Dues hores o més..........

•

8’5 punts
5,0 punts
0,0 punts

Per la reducció del termini de lliurament de l’informe d’incidències produïdes durant el servei. 5
punts.
Es valorarà la reducció, en 24 hores, el termini efectiu en el lliurament de l’informe

En conseqüència, ateses les puntuacions totals obtingudes per les empreses licitadores, la
Mesa de contractació acorda:
1. Requerir a l’empresa SEGURIDAD LEON 2018, SL per a que en el termini de 7 dies
hàbils, a comptar des de la tramesa del requeriment, aporti la documentació indicada a la
clàusula 16a del plec de clàusules administratives i econòmiques regulador de la present
contractació, i constitueixi la garantia definitiva prevista a la clàusula 17a de l’esmentat
plec per import de 3.073,24 EUR.
2. Proposar a l’òrgan de contractació que, un cop complerts els requisits indicats, adjudiqui
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, tot citant-lo per a formalitzar el corresponent document
contractual.
Es transcriu a continuació l’informe generat per la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública de la Generalitat de Catalunya amb el detall de les accions de l’obertura de
proposicions (sobre digital):

Per a que així consti, s’estén la present acta que signen a continuació els membres de la
Mesa.

