INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
Núm. expedient: C180003054
Núm. contracte: 18002538
CPV: 79714000-2 serveis de vigilància

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
El present contracte té per objecte els serveis de vigilància i seguretat, sense arma, la
connexió a una Central Receptora d’Alarmes (CRA) pròpia, amb detecció d’incendis,
intrusió i custòdia de claus i servei d’acuda immediata i la gestió, i eventual
subministrament en concepte de millora del servei, dels elements de seguretat passiva
necessaris per tal de garantir la seguretat de persones, instal·lacions, béns i activitats que
es desenvolupin als edificis i dependències que es relacionen per lots a continuació. Tots
ells tenen adscrita la gestió a l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)
L'objecte del contracte es divideix en els següents lots:
Núm. lot
1

2

3

Objecte
Serveis de vigilància i seguretat a
 Monestir de Pedralbes
 Castell de Montjuïc
 Fabra i Coats (fàbrica de creació i centre d’art)
 Palau de la Virreina i la Capella
 Museu Frederic Marés
 Arxiu Històric
Serveis de vigilància i seguretat a
 El Born Centre de Cultura i Memòria
 Conjunt de centres del Museu d’Història de Barcelona
(veure relació de centre al plec tècnic)
Serveis de vigilància i seguretat a
 Disseny HUB Barcelona
 Museu Etnològic de Barcelona
 Museu de Cultures del Món

L’operativa de servei requerida per a cada centre és la que queda definida a l’annex 1
Servei Operatiu i el volum d’hores que representa el servei per a cada centre està
definida a l’annex 2 Hores de servei per centres
El nombre de lots que es poden adjudicar a una única empresa licitadora és de dos.
Els criteris per determinar quins lots es poden adjudicar a una mateixa empresa
licitadora, en cas que presenti l’oferta més avantatjosa en varis lots, són els següents:
 S’adjudicarà el lot 1 a l’oferta més avantatjosa, un cop resol el lot 1, es procedirà
a resoldre el lot 2 i un cop resol el lot 2 es procedirà a resoldre el 3.
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Quan una mateixa empresa hagi resultat adjudicatària dels lots 1 i 2, encara que
sigui l’oferta més avantatjosa del tercer lot, quedarà descartada i serà
adjudicatària d’aquest tercer lot l’empresa que hagi quedat en millor situació a
continuació de la descartada.
Aquesta regla només decau en cas que no hi hagi més ofertes i l’única empresa
concorrent al lot 3 ja sigui adjudicatària dels dos lots anteriors. En aquest cas,
serà adjudicatària aquesta empresa, i continuarà sent-ho també dels lots
anteriors.

En la present contractació es preveuen les següents mesures socials:





Manteniment dels salaris d’acord al conveni de referència. Es pren com a
conveni de referència en el present contracte el Conveni Col·lectiu Estatal de les
empreses de seguretat, Resolució de 18 de gener de 2018 de la Direcció General
d’Ocupació, publicat al BOE l’1 de febrer de 2018.
Manteniment de les condicions laborals durant la vigència del contracte.
Criteris de valoració per afavorir la paritat de gènere.

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE
L’ICUB té encomanada la gestió d’un seguit de museus i centres culturals. Aquests
centres, atès que són de pública concurrència, necessiten gaudir de mesures de seguretat
tant per les persones que els visiten, com pels propis treballadors i també, pels objectes
patrimonials que molts d’aquests centres custodien.
Per aquest motiu cal contractar un servei de vigilància i seguretat que cobreixi tant les
hores de visita com les hores en que els equipaments queden buits i són més
vulnerables.
Aquest servei incorpora la presència de vigilants de seguretat i també la gestió d’una
central receptora d’alarmes que caldrà connectar amb el sistema de detecció d’incendis i
amb els sistemes antiintrusió que tinguin cada centre, igualment el servei contempla la
gestió dels elements de seguretat passiva instal·lats en els centres i, eventualment, la
seva instal·lació si han sigut objecte de millora en l’oferta presentada.

3. DURADA I PRESSUPOST DEL CONTRACTE
Es preveu una durada del contracte de 24 mesos, a comptar des de l’1 de desembre o bé
des de l’endemà de la seva formalització.
El contracte es podrà prorrogar 24 mesos més.
El pressupost del contracte es fixa en
8.015.838,19 euros, que es desglossa en
6.624.659,66 euros de pressupost net, més 1.391.178,53 euros en concepte d’IVA al
21 %.
Aquest pressupost s’imputarà segons les següents anualitats:
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Any
Pressup. Base
2018
268.078,53
2019 3.311.717,54
2020 3.044.863,59
6.624.659,66

IVA
56.296,49
695.460,68
639.421,35
1.391.178,53

Total
324.375,02
4.007.178,22
3.684.284,94
8.015.838,19

El pressupost net es desglossa de la manera següent:
COSTOS
Costos directes
Costos salarials i seguretat social
Altres costos directes
TOTAL
Costos indirectes
Despeses generals d’estructura
Benefici industrial
TOTAL
TOTAL COSTOS (directes + indirectes):

Import €
5.365.974,32
264.986,39
Suma costos directes:
Import €
463.726,18
529.972,77
Suma costos indirectes:
6.624.659,66

5.630.960,71

1.041.505,86
993.698,95
€

Aquest pressupost s’ha calculat en base a la següent previsió d’hores de serveis i preu
de sortida unitari de facturació:
preu / hora Hores
Hores laborables diurnes
15,65
224.839,40
Hores laborables nocturnes
17,25
53.898,00
Hores festives diurnes
16,93
101.255,67
Hores festives nocturnes
18,54
24.915,00
Total
404.908,07

Import
3.518.736,61 €
929.740,50 €
1.714.258,44 €
461.924,10 €
6.624.659,65 €

Els licitadors presentaran, a títol informatiu, els preus unitaris en que han basat la seva
oferta. En cas de contradicció entre el preu total ofertat i el resultat de multiplicar els
preus/hora per les hores de servei, valdrà com a preu del contracte el preu total ofertat.
El licitador haurà de presentar els imports unitaris correctes que donin com a resultat el
preus total ofertat.

PRESSUPOST PER LOTS
El pressupost per a cada un dels lots és el següent:
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PRESSUPOST DEL CONTRACTE
LOT 1
any
Centre
Direcció
2018 MONESTIR DE PEDRALBES
2018 CASTELL DE MONTJUÏC
2018 FABRA I COATS
2018 PALAU DE LA VIRREINA
2018 MUSEU F.MARÉS
2018 ARXIU HISTÒRIC
LOT 1 2018
2019 MONESTIR DE PEDRALBES
2019 CASTELL DE MONTJUÏC
2019 FABRA I COATS
2019 PALAU VIRREINA
2019 MUSEU F. MARÉS
2019 ARXIU HISTÒRIC
LOT 1 2019
2020 MONESTIR DE PEDRALBES
2020 CASTELL DE MONTJUÏC
2020 FABRA I COATS
2020 PALAU VIRREINA
2020 MUSEU F. MARÉS
2020 ARXIU HISTÒRIC
LOT 1 2020
TOTAL LOT 1
LOT 2
any

Centre
2018 EL BORN
2018 MUHBA
LOT 2 2018
2019 EL BORN
2019 MUHBA
LOT 2 2019
2020 EL BORN
2020 MUHBA
LOT 2 2020

Direcció

Total

Programa Pressupost Base IVA 21 %
33614
37.443,85
7.863,21
33313
46.946,67
9.858,80
84.390,52
17.722,01
1417
33614
471.859,97
99.090,59
1417
33313
580.159,43
121.833,48
1.052.019,40
220.924,07
1417
33614
434.247,89
91.192,06
1417
33313
529.548,26
111.205,13
963.796,15
202.397,19
2.100.206,07
441.043,27

Total

Programa Pressupost Base IVA 21 %
33314
42.754,19
8.978,38
33315
18.492,94
3.883,52
33315
17.801,08
3.738,23
79.048,21
16.600,13
1417
33314
524.051,00
110.050,71
1417
33315
243.254,18
51.083,38
1417
33315
213.268,78
44.786,44
980.573,95
205.920,53
1417
33314
475.496,14
99.854,19
1417
33315
239.629,25
50.322,14
1417
33315
194.304,76
40.804,00
909.430,15
190.980,33
1.969.052,31
413.500,99

Total

25.201,59
30.469,03
15.053,37
20.741,89
20.094,91
15.053,37
126.614,16
311.277,63
364.052,75
180.485,05
268.535,46
242.336,23
181.053,15
1.547.740,27
285.150,29
329.885,49
164.529,02
253.028,17
219.991,02
165.097,12
1.417.681,11
3.092.035,54

1417
1417

TOTAL LOT 2

LOT 3
any

Programa Pressupost Base IVA 21 %
33617
20.827,76
4.373,83
33616
25.181,02
5.288,01
33332
12.440,80
2.612,57
33011
17.142,06
3.599,83
33316
16.607,36
3.487,55
33618
12.440,80
2.612,57
104.639,80
21.974,36
1417
33617
257.254,24
54.023,39
1417
33616
300.870,04
63.182,71
1517
33332
149.161,20
31.323,85
1100
33011
221.930,13
46.605,33
1417
33316
200.277,88
42.058,35
1417
33618
149.630,70
31.422,45
1.279.124,19
268.616,08
1417
33617
235.661,40
49.488,89
1417
33616
272.632,64
57.252,85
1517
33332
135.974,40
28.554,62
1100
33011
209.114,19
43.913,98
1417
33316
181.810,76
38.180,26
1417
33618
136.443,90
28.653,22
1.171.637,29
246.043,82
2.555.401,28
536.634,26
1417
1417
1517
1100
1417
1417

Centre
Direcció
2018 DHUB
2018 MUSEU ETNOLÒGIC
2018 MUSEU CULTURES DEL MÓN
LOT 3 2018
2019 DHUB
2019 MUSEU ETNOLÒGIC
2019 MUSEU CULTURES DEL MÓN
LOT 3 2019
2020 DHUB
2020 MUSEU ETNOLÒGIC
2020 MUSEU CULTURES DEL MÓN
LOT 3 2020
TOTAL LOT 3

1417
1417
1417

45.307,06
56.805,47
102.112,53
570.950,56
701.992,91
1.272.943,47
525.439,95
640.753,39
1.166.193,34
2.541.249,34

51.732,57
22.376,46
21.539,31
95.648,34
634.101,71
294.337,56
258.055,22
1.186.494,48
575.350,33
289.951,39
235.108,76
1.100.410,48
2.382.553,30

4

MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
El contracte en el seu conjunt es podrà ampliar fins a un màxim del 20 % per a cada
anualitat del contracte i de les successives pròrrogues pel següent motiu específic:




Per al cas que iniciï servei algun nou centre cultural, la gestió del qual estigui
encomanada a l’Institut de Cultura de Barcelona i sempre que aquest nou centre
requereixi serveis de seguretat idèntics als descrits en el present plec. La
prestació d’aquest nou servei seria en les mateixes condicions de prestació i
remuneració que les que resultin del procés d’adjudicació d’aquest procediment
obert.
Per al cas que s’amplïin les necessitats de vigilància en algun dels centres pels
que està contractada la vigilància, per l’obertura de nous accessos, noves sales o
nous espais d’obertura al públic o amb custòdia d’elements patrimonials.

Igualment el contracte en el seu conjunt es podrà reduir fins a un màxim del 20 % per a
cada anualitat del contracte i de les successives pròrrogues pels següents motius
específics:
 Per al cas que deixi d’estar encomanat a l’ICUB la gestió d’algun del centre
objecte del contracte, sempre que el contracte no pugui subrogar-se per canviar
totalment la funcionalitat o ús del centre
 Per al cas que es redueixin les necessitats de vigilància en algun dels centres pels
que està contractada la vigilància, pel tancament d’accessos o d’espais
d’obertura al públic o amb custòdia d’elements patrimonials.

4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)
Donat que el contracte preveu pròrroga i modificacions el valor estimat és el de
15.899.183,19 euros sense IVA, que es desglossa tal i com segueix:
Any
2018
2019
2020
2021
2022
TOTAL

Valor prestació
268.078,53
3.311.717,54
3.044.863,59

6.624.659,66

Eventual pròrrogues

268.078,53
3.311.717,54
3.044.863,59
6.624.659,66

El valor estimat de cada un dels lots és el següent:

Possibles modificacions
53.615,71
662.343,51
662.588,42
662.343,51
608.972,72
2.649.863,87

Suma
321.694,24
3.974.061,05
3.975.530,54
3.974.061,05
3.653.836,31
15.899.183,19
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LOT 1
Any

TOTAL

Valor prestació
2018
104.639,81
2019
1.279.124,19
2020
1.171.637,29
2021
2022
2.555.401,29

Eventual pròrrogues

Valor prestació
84.390,52
1.052.019,40
963.796,15

Eventual pròrrogues

LOT 2
Any
2018
2019
2020
2021
2022
TOTAL

2.100.206,07

LOT 3
Any
2018
2019
2020
2021
2022
TOTAL

Valor prestació
79.048,21
980.573,95
909.430,15

1.969.052,31

104.639,80
1.279.124,19
1.171.637,29
2.555.401,28

84.390,52
1.052.019,40
963.796,15
2.100.206,07

Eventual pròrrogues

79.048,21
980.573,95
909.430,15
1.969.052,31

Possibles modificacions
20.927,96
255.824,84
255.255,42
255.824,84
234.327,46
1.022.160,52

Suma
125.567,77
1.534.949,03
1.531.532,51
1.534.949,03
1.405.964,75
6.132.963,09

Possibles modificacions
16.878,10
210.403,88
209.637,33
210.403,88
192.759,23
840.082,42

Suma
101.268,62
1.262.423,28
1.257.824,00
1.262.423,28
1.156.555,38
5.040.494,56

Possibles modificacions
15.809,64
196.114,79
197.695,67
196.114,79
181.886,03
787.620,92

Suma
94.857,85
1.176.688,74
1.186.174,03
1.176.688,74
1.091.316,18
4.725.725,54

5.JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Aquest contracte de serveis s’adjudicarà pel procediment obert subjecte a regulació
harmonitzada, d’acord al que s’estableix a l’article 156 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de contractes del sector públic.
6. CRITERIS DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA I TÈCNICA O PROFESSIONAL,
I CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Per a cada un dels lots, sense distinció, els licitadors hauran de comptar amb la mateixa
solvència econòmica i tècnica que tot seguit s’especifica:
SOLVÈNCIA ECONÒMICA


Volum anual de negocis. El volum anual de negocis referit al millor dels tres
últims exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions, ha de tenir
un valor estimat superior a 1.200.000 € euros.
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SOLVÈNCIA TÈCNICA







L’empresa licitadora ha de comptar amb un equip estructural bàsic i amb el
personal tècnic mínim següent, per a donar servei a 1 o 2 lots:
o Un coordinador operatiu amb TIP de vigilant i formació com a
coordinador disponible i amb possibilitats de presentar-se a qualsevol
dels centres objecte del contracte en el termini d’una hora en cas de
necessitat del servei.
o Un administratiu/comptable per a totes les incidències contractuals o de
facturació disponible telefònicament en horari de 9 a 15 hores de dilluns
a divendres per atendre consultes.
o Una persona responsable de la Central Receptora d’Alarma, per a la
gestió d’incidències en aquest servei.
La plantilla mitjana anual de l’empresa durant els tres últims anys ha de ser de
50 persones
Els licitadors hauran d’acreditar tenir en vigor la ISO 9001 o equivalent en quan
al sistema de gestió aplicat a vigilància i protecció de béns, establiments i al
disseny, planificació i assessorament d’activitats relacionada amb la seguretat de
qualitat.
Els licitadors hauran de disposar de l’habilitació empresarial o professional
precisa per a realitzar el contracte:
o Haurà de constar en el Registre d’Empreses de Seguretat de Catalunya
del Departament d’interior de la Generalitat o en el Registro General de
Empresas de Seguridad del Ministerio de Interior, i trobar-se autoritzades
per a realitzar les activitats de vigilància i protecció de béns,
establiments, espectacles, certàmens i convencions. Caldrà acreditar el
registre.
o Tot el personal que presti servei haurà d’estar en possessió de la targeta
d’identitat professional (TIP) de vigilant de seguretat emesa per òrgan
competent. Caldrà presentar un compromís al respecte.
o Central receptora d’Alarmes: Haurà de comptar amb una central pròpia o
amb un conveni o contracte de prestació del servei i demostrar que té seu
o delegació en un radi no superior a 50 km de la ciutat de Barcelona.
Caldrà presentar un compromís al respecte.

L’anterior solvència també podrà ser acreditada mitjançant la següent classificació
empresarial, tret de la relativa al compromís de Central receptora d’alarmes.


Classificació:
Grup: M

Subgrup: 2

Categoria: 5

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Les ofertes es presentaran de forma separada per a cada lot i seran valorades segons els
següents criteris:
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Criteris d'adjudicació avaluables automàticament
Els càlculs o fórmules aplicables per obtenir la puntuació esmentada seran els següents:
1. Per l’oferta econòmica fins a 35 punts, amb aplicació de la següent formula:

(

)

Es consideren ofertes anormalment baixes les que se situïn 5 punts percentuals per sota
de la mitjana de les ofertes presentades. O, en el cas de ser un únic licitador, 10 punts
percentuals per sota del pressupost net de licitació.
Si el nombre de licitadors és superior a 10. Pel càlcul de la mitjana de les ofertes es
prescindirà de l’oferta més baixa quan hi hagi un diferencial superior a 5 punts
percentuals respecte de l’oferta immediatament consecutiva.
Si en l'oferta anormalment baixa s'evidencia que els preus unitaris dels salaris dels
treballadors considerats en l'oferta són inferiors al que estableix el conveni d'aplicació, a
l'efecte de verificar l'adequació de l'oferta als costos salarials, es podrà requerir informe
tècnic complementari de l'òrgan de representació de les persones treballadores o d'una
organització representativa del sector.
2. Per la millora en la paritat entre homes i dones en la prestació del servei. Fins a 10
punts.
S’atorgarà 5 punts al licitador que es comprometi a una major paritat entre el nombre
d’homes i el de dones que s’incorporin al servei com a caps d’equip i 0 punts a l’oferta
que contemples una relació de 0 a 100 % entre un i altre gènere en el compromís
d’incorporació, o que no plantegi cap compromís al respecte. La resta d’ofertes es
valoraran proporcionalment. Les propostes hauran de fer-se utilitzant l’expressió:
“compromís d’incorporació al servei com a caps d’equip amb els següents percentatges
en relació al gènere: xx % homes xx % dones”.
S’atorgarà 5 punts al licitador que es comprometi a una major paritat entre el nombre
d’homes i el de dones de noves incorporacions al servei de vigilants i 0 punts a l’oferta
que contemples una relació de 0 a 100 % entre un i altre gènere en el compromís
d’incorporació, o que no plantegi cap compromís al respecte. La resta d’ofertes es
valoraran proporcionalment. Les propostes hauran de fer-se utilitzant l’expressió:
“compromís d’incorporació al servei com a vigilants amb els següents percentatges en
relació al gènere: xx % homes xx % dones”.
Cal tenir en compte que aquesta paritat només es contempla per a les noves
incorporacions i s’ha de respectar la possibilitat de subrogació del personal actual. El
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nivell de paritat es referirà a les noves incorporacions conforme es vagin produir al llarg
de la vida del contracte i s’exigirà el seu compliment. El còmput es realitzarà atenent a
la ocupació de posicions fixes de servei, d’acord a l’annex I de Servei Operatiu.
L’adjudicatari al comunicar les noves incorporacions al servei haurà de senyalar el
nivell de compliment assolit en aquest criteri. S’establiran mecanismes de comprovació.
4. Pel compromís de reacció de l’empresa davant serveis extraordinaris puntuals,
fins a 15 punts, Aquest compromís, per a ésser valorat, ha d’expressar el nombre
d’efectius que l’empresa es compromet a posar a disposició de l’ICUB en cas de servei
extraordinari i amb un termini de 48 h de previ avís. Es valorarà la oferta que contempli
el major nombre d’efectius a disposar en un termini de 48 h. . Les ofertes s’hauran de
fer utilitzant l’expressió: “compromís de posar a disposició de l’ICUB un total de ...
efectius per a serveis extraordinaris amb un preavís de només 48 hores.”
Oferta desproporcionada. Es considerarà desproporcionada l’oferta d’efectius que
sobrepassi en un 25 % la mitjana d’efectius proposada pel conjunt de licitadors. En
aquest cas es considerarà l’oferta presentada igual que la més propera que no hagi
incorregut en desproporció.
Puntuació total d'aquests criteris : 60 punts.
* Criteris d'adjudicació avaluables utilitzant judicis de valor
1.
Per altres millores addicionals que reverteixin de forma concreta en una
millor coordinació dels serveis, fins a 20 punts. Es puntuarà atenent a la viabilitat en
la implementació de la millora proposada, la poca interferència en el dia a dia dels
serveis, que afavoreixin una major rapidesa en la detecció i resolució d’incidències, la
claredat de l’explicació de la proposta i la coherència amb la resta de plantejament del
servei. Aquestes millores han de versar en: mecanismes que millorin la detecció i
correcció de descoberts, mecanismes que afavoreixin el coneixement detallat de les
incidències de serveis al responsable del contracte, ampliació d’elements de coordinació
(inspeccions, reunions de coordinació, etc) o millora en la resposta davant d’incidències.
En funció d’aquests criteris, la mesa qualificarà les propostes com a no valorables (0
punts), viables i adequades (1 punts), bones (2,5 punts) o excel•lents (5 punts).
2.
Per les millores, sense cost addicional, consistents en la substitució i/o
ampliació dels equips i sistemes de seguretat passiva dels diferents centres que
integrin cada lot, sempre que esdevinguin, a criteri dels tècnics de l’ICUB, una millora
tècnica en la qualitat del servei per garantir la seguretat de les persones i els bens, que
perfeccioni els requisits establerts en el plec de prescripcions tècniques en funció de la
seva utilitat per a la prestació de serveis, i sempre respectant la compatibilitat tècnica
amb els sistemes ja instal·lats en els centres o equipaments de l’ICUB destinataris de les
millores. No es valoraran propostes genèriques, sinó especificades per a cada centre i
lot.
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L’oferta ha d’incloure el subministrament i la instal·lació dels equips i sistemes, però no
el seu manteniment. Els equips oferts per l’adjudicatari, passaran a ser propietat de
l’Institut de Cultura de Barcelona una vegada finalitzat el contracte.
Es valoraran a partir del preu de mercat global de les millores proposades, IVA exclòs,
segons pressupostos que el licitador haurà d’adjuntar-hi necessàriament a fi que siguin
tingudes en compte. La valoració es realitzarà atorgant fins a un màxim de 20 punts al
licitador que ofereixi les millores que presentin un import total més alt i la resta es
puntuarà proporcionalment.
Puntuació total d’aquests criteris: 40 punts
Criteris objectius 60 + criteris subjectiu 40 = 100 punts

7 PROPOSTA
Atesos els motius exposats, es proposa l’inici del procediment per a la contractació de
serveis de vigilància i seguretat als centres adscrits a l’ICUB per un import total de
licitació de 8.015.838,19 euros, IVA inclòs, dels quals 6.624.659,66 euros són
pressupost net i 1.391.178,53 euros són en concepte d’IVA al 21 %, amb càrrec a
l’assignació pressupostària amb codi econòmic 227 01 i codi de programa i actuació
(PEP) segons la relació que consta en l’apartat de pressupost del contracte, i d’acord
amb les condicions tècniques que s’annexen, mitjançant un procediment obert sotmès a
regulació harmonitzada.

Barcelona, a 24 de juliol de 2017

El document original ha estat signat electrònicament per:
Ascensi Mir Ulldemolins el dia 25/07/2018 a les 11:51, que informa;
Maria Isabel Balliu Badia el dia 25/07/2018 a les 13:18, que informa.
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