Expedient núm. 181107-3
Lot.1
Servei de Seguretat, Vigilància, Central Receptora d’Alarma i Custòdia de claus
per a les oficines FCRi

Valoració Ofertes:
En data 12 de novembre de 2018 es va publicar a la plataforma de contractació de
Catalunya, l’expedient per a la contractació del servei de seguretat i vigilància, per
l’any 2019, prorrogable anualment fins un màxim de dos anys, amb un pressupost
de licitació pel primer any de 41.710,50 € i un valor estimat del contracte de
126.994,50 €.
En data 27 de novembre, finalitzava el termini de presentació d’ofertes havent-se
rebut únicament tres ofertes que compleixen formalment els requisits establerts en
els plecs de licitació
I. EMPRESES LICITADORES:
a) ON EN MARCHA SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SL
b) PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPAÑA, SL
c) INV VIILANCIA, SL
Un cop oberts els sobres A, per verificar el compliment dels requisits exigits en els
plecs per concórrer a aquesta licitació, i procedir en el seu cas a la valoració de la
proposta tècnica, s’observa que l’empresa ON EN MARCHA SEGURIDAD Y
VIGILANCIA, S.L., no acredita ni declara que disposi de l’acreditació de certificació
UNE-EN-SIO 9001, criteri de selecció establert en els plecs en relació amb la
solvència tècnica o professional.
En conseqüència s’acorda l’exclusió de l’empresa ON EN MARCHA SEGURIDAD Y
VIGILANCIA, SL, del procediment de licitació per a l’adjudicació del contracte per a
la prestació del servei de seguretat i vigilància per l’incompliment dels requisits
establerts en els plecs, i en especial els requisits de solvència tècnica exigits.
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II.- VALORACIÓ PROPOSTA TÈCNICA
Fins a 51 punts, dels quals 17 punts són per la proposta metodològica, 17 pels
Informes de Seguiment i 17 per les millores.
a) En quant a la proposta metodològica, valorable en 17 punts, les empreses
han fet la següent proposició:
Respecte a la Proposta Metodològica, les dues empreses presenten dues propostes
de treball similar, amb una descripció exhaustiva, detallada i complerta que engloba
tots els elements establerts en els plecs, únicament trobem una diferència destacar
entre ambdós propostes en relació en el punt de les substitucions de l’actual vigilant
en què Prosegur garanteix la no rotació dels substituts, per això es decideix atorgar
a aquesta empresa la màxima puntuació i a INV VIGILANCIA 15 punts.

b) Informes de Seguiment, valorable en 17 punts, les empreses han fet la
següent proposició:
En quant als informes de seguiment, la proposta de les empreses és la següent:
a) PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPAÑA, SL,
es descriu la implementació de la plataforma Conecta per la generació
d’Informes de rondes periòdiques durant la prestació del servei, així també es
preveu un pla d’avaluació mensual com la implementació de la plataforma de
gestió d’incidències
b) INV VIILANCIA, SL
 Informe diari del servei lliurat al responsable del contracte
 Fitxa de control d’accessos de persones
 Fitxa de control de claus
 Informes sobre les rondes de controls
 Inspecció dels serveis, checklist del servei, part d’inspecció
 Fitxa de control d’inspeccions
 Fitxa de trucades i control de qualitat
 Reunió mensual amb el cap de serveis
Atès el detall i una oferta més amplia en el lliurament d’informes per part de la
empresa INV VIGILANCIA, s’acorda atorgar a aquesta la màxima puntuació (17
punts) i a Prosegur 13 punts.
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c) Millores:
En quant a les millores, la proposta de les empreses és la següent:
c) PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPAÑA, SL
L’empresa proposa en relació a les millores:
 Servei Central Receptora d’Alarmes
 Serveis d’Intervenció Immediata
d) INV VIILANCIA, SL
L’empresa proposa en relació a les millores:
 Telèfon emergències
 Llanterna
 Telèfon mòbil mans lliures
 Armilla reflectant
 Farmaciola
 Material d’oficina
Tot i què les dues empreses presenten millores significatives, es consideren mes
transcendents pels serveis les ofertes per Prosegur, per això es decideix atorgar a
PROSEGUR la màxima puntuació i a INV VIGILÀNCIA 15 punts.
Valoració Criteris Qualitatius, fins a 51 punts:
EMPRESA
PROSSEGUR
SOLUCIONES
INTEGRALES
DE
SEGURIDAD
ESPAÑA, S.L
IN
VIGILANCIA
S.L

Valoració
Proposta
metodològica
17

Informes
Seguiment

15

Total
Puntuació

Millores

13

17

47

17

15

47

III. VALORACIÓ OFERTA ECONÒMICA:
Fins a 49 punts. Totes les ofertes s’avaluaran amb la puntuació obtinguda mitjançant
la Fórmula matemàtica establerta en els plecs i acceptada per tots els licitadors.
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D’acord amb l’oferta econòmica presentada per cada empresa i l’aplicació de la
indicada fórmula, resulten les següents puntuacions:

PROPOSTA
ECONÒMICA

EMPRESA
PROSEGUR
SOLUCIONES
INTEGRALES
DE
SEGURIDAD ESPAÑA,
S.L
INV VIGILANCIA SL

PUNTUACIÓ
OBTINGUDA

40.348,62

49.-

41.669,10

2.-

Per tant, el resultat de la puntuació de les ofertes presentades és el següent:

EMPRESA
PROSSEGUR
SOLUCIONES
INTEGRALES DE
SEGURIDAD
ESPAÑA S.L
INV VIGILANCIA
SL

VALORACIÓ
ECONÒMICA
49

VALORACIÓ
TÈCNICA

2

TOTAL
PUNTUACIÓ
47

96

47

49

Després de la valoració de les ofertes tant econòmica com tècnica, es conclou que
l’oferta més avantatjosa és la que ha presentat l’empresa PROSEGUR
SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPAÑA,S.L i per tant, es proposa
al Director General de l’ FCRi que adjudiqui el contracte a favor d’aquesta.
Rafael Marín Gálvez
Director General FCRi
Barcelona, 30 de novembre de 2018
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