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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
UNIVERSITATS CATALANES
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis (exp. E-300100/05-03-14).
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Universitat Pompeu Fabra
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Gestió Patrimonial i Contractació
c) Obtenció de documentació i d’informació:
1) Entitat: Universitat Pompeu Fabra. Servei de Gestió Patrimonial i Contractació
2) Domicili: Plaça de la Mercè, 12 - 08002 Barcelona
3) Telèfons: 93 542 11 46 (contractació) i 93 542 21 49 (tècniques)
4) Fax: 93 542 28 69
5) Adreça electrònica: contractacio@upf.edu
6) Adreça del perfil de contractant: https://seuelectronica.upf.edu/cataleg/empreses/contractacio/
7) Data límit per obtenir els documents i la informació: fins a la data límit de presentació d’ofertes
d) Número d’expedient: E-300100/05-03-14

2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: serveis.
b) Descripció de l’objecte: servei de vigilància, operació dels sistemes de seguretat i control d’accessos als
diferents edificis de la Universitat Pompeu Fabra.
c) Lloc d’execució: els diferents edificis Universitat Pompeu Fabra a Barcelona.
d) Codi CPA: 80.10.1.
e) Codi CPV: 79710000-4.
f) Termini d’execució: de l’1 de setembre de 2014, o la data de formalització del contracte si aquesta fos
posterior, i fins al 31 d’agost de 2017.
g) Admissió de pròrroga: el contracte es podrà prorrogar sempre que les pròrrogues no siguin concertades
aïlladament o conjunta per un termini superior al fixat originàriament.

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Criteris d’adjudicació: els criteris d'adjudicació i la seva ponderació es troben detallats a la clàusula
dotzena del Plec de clàusules administratives particulars i són els següents:
1) Criteris quantificables de forma automàtica: fins a 55 punts, que es desglossen de la forma següent:
- Oferta econòmica: Fins a un màxim de 40 punts.
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- Ubicació del centre d’acuda de la província de Barcelona: fins a un màxim de 5 punts.
- Personal assignat al servei d’acuda exclusivament a l’àrea de Barcelona: fins a un màxim de 10 punts.
2) Criteris a valorar que depenen d’un judici de valor: fins a 45 punts, que es desglossen de la forma següent:
- Programari en línia de gestió relacionat amb la prestació del servei: fins a un màxim de 15 punts.
- Pla de formació específica anual de l’empresa adaptat a la Universitat: fins a un màxim de 15 punts.
- Planificació horària de les hores presencials als campus del coordinador de seguretat i descripció de les
tasques a realitzar: fins a un màxim de 5 punts.
- Recursos a disposició de la UPF en cas de necessitar serveis extraordinaris: Fins a un màxim de 5 punts.
- Servei de consultoria en seguretat per a la Universitat: fins a un màxim de 5 punts.

4. Valor estimat del contracte: SIS MILIONS SIS-CENTS DOTZE MIL SET-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB
VINT-I-SIS CÈNTIMS (6.612.762,26 euros)

5. Pressupost base de licitació
Import net: TRES MILIONS CENT QUARANTA-VUIT MIL NOU-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTAUN CÈNTIMS (3.148.934,41 euros)
IVA: 21%
Import total: 3.810.210,64 euros.

6. Garanties exigides
Provisional: no se n’exigeix.
Definitiva: el 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs)

7. Condicions especials d’execució amb caràcter d’obligació essencial
D’acord amb la clàusula 34.3 del Plec de clàusules administratives particulars, l’incompliment de les obligacions
que es detallen a continuació, es consideraran condicions especials amb caràcter d’obligació essencial als
efectes previstos a l’article 223.f) del Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre:
- L’incompliment de l’obligació del contractista de guardar secret respecte les dades o antecedents que no
essent públics o notoris estiguin relacionats amb l’objecte del contracte.
- L’incompliment de les obligacions per part del contractista respecte a la subcontractació i al pagament a
subcontractistes d’acord amb allò previst a la clàusula 30 del Plec de clàusules administratives particulars.
- Cobrir el servei amb personal que no tingui la corresponent habilitació professional.
- Que el contractista no compleixi les seves obligacions laborals, les obligacions en relació a la prevenció de
riscos laborals i a l’incompliment de l’obligació per part de l’empresa contractista del deure d’afiliació i alta en
la Seguretat Social del personal que ocupi en l’execució del contracte.

8. Requisits específics del contractista:
a) Classificació i solvència
a.1) Classificació empresarial: els licitadors hauran d’estar degudament classificats en tots els grups, subgrups
i categories següents:
Grup M, subgrup 2, categoria D
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Grup M, subgrup 3, categoria D
Grup L, subgrup 6, categoria A
Pel que fa al servei d’auxiliars, caldrà que l’empresa estigui classificada en el grup L, subgrup 6 i categoria A.
Atesa la naturalesa d’aquesta part del contracte i atès que cal una habilitació concreta per dur-la a terme, és
possible que el licitador la subcontracti amb un tercer. En cas que el licitador es comprometi a subcontractar
aquest servei, caldrà que el subcontractista estigui degudament classificat en aquest grup, subgrup i categoria i
reuneixi els altres requisits que es determinin en els Plecs i en l’article 227 del TRLCSP.
a.2) Per a empresaris licitadors no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea o d’Estats signataris de
l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, els licitadors acreditaran la seva solvència econòmica i financera i
tècnica o professional d’acord amb els documents següents:
- La solvència econòmica i financera de l’empresari s’acreditarà pels mitjans següents establerts a l’article
75.1 del TRLCSP:
a) Declaració sobre el volum global de negocis i, si s’escau, en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del
contracte, dels últims 3 anys per import igual o superior a 10.000.000 euros anuals.
b) Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals per un import igual o
superior a 30.000.000 euros.
- La solvència tècnica o professional s’haurà d’acreditar, d’acord amb l’article 78.a) mitjançant relació dels
principals serveis realitzats similars als de l’objecte del contracte durant els tres darrers anys indicant el seu
import, dates i destinatari públic o privat dels mateixos. Els serveis realitzats s’acreditaran mitjançant
certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan
el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest
certificat, mitjançant una declaració de l’empresari.
b) Altres condicions de solvència
b.1) Acreditació de compliment de normes de control de qualitat: Caldrà que els licitadors acreditin el
compliment de normes de control de qualitat mitjançant certificat ISO 9001 o equivalent.
b.2) D’acord amb l’article 64.1 del TRLCSP, els licitadors hauran de presentar el nom i la qualificació
professional únicament per al coordinador de seguretat que haurà de tenir la titulació de Director de Seguretat
o equivalent.
b.3) D’acord amb l’article 64.2 del TRLCSP, els licitadors hauran de disposar dels següents mitjans per a
l’execució del contracte:
- Declaració conforme tenen una sucursal a la província de Barcelona o compromís d’obrir-ne una en cas de
resultar adjudicataris, d’acord amb l’article 17 del Reial decret 2364/1994, de 9 de desembre, del Reglament de
la Llei de seguretat privada.
- Centre de formació propi: en la mesura que la formació del personal que ha de prestar el servei és una
part essencial del contracte ja que sense una formació contínua no és possible la prestació adequada del servei
i tenint en compte que no es permet la subcontractació d’aquesta part del contracte, cal que l’empresari tingui
un centre de formació propi. Aquest centre haurà d’estar homologat per la Direcció General de la Policia a
Catalunya. La Universitat, en cas que ho estimi oportú, podrà visitar-lo.
- Central receptora d’alarmes pròpia: en la mesura que cal que el contractista disposi almenys d’una central
receptora d’alarmes i atès que no es permet la subcontractació d’aquesta part del contracte, caldrà que els
licitadors acreditin tenir-ne almenys una de pròpia degudament certificada i legalitzada per la Direcció General
de Seguretat. La Universitat, en cas que ho estimi oportú, podrà visitar-les.
- Sistema informàtic de control de rondes: els licitadors hauran de descriure el sistema de control de rondes
que es comprometen a posar a disposició de l’execució del contracte.
- Uniforme i equipament individual i col·lectiu del personal: els licitadors hauran de descriure com uniformarà
i de quin equipament dotarà el personal que destini a l’execució del contracte.
c) Habilitació professional: els licitadors hauran de tenir la corresponent habilitació professional d’acord amb
l’article 54.2 del TRLCSP. Hauran de justificar estar degudament autoritzats per dur a terme tasques de
seguretat privada i inscrits en el Registre corresponent, d’acord amb el que s’estableix a la Llei 5/2014, de 4
d’abril, de seguretat privada i el Reglament aprovat pel Reial Decret 2364/1994, de 9 de desembre.
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d) Contracte reservat: no.

9. Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: 23 de juliol de 2014.
b) Documentació a presentar: Sobre A (documentació general), sobre B (proposició relativa als criteris
avaluables de forma automàtica) i sobre C (proposició relativa als criteris a valorar mitjançant un judici de
valor).
c) Lloc de presentació: Universitat Pompeu Fabra. Registre General. Domicili: Plaça de la Mercè. 12. Codi
postal i localitat: 08002 Barcelona. Horari: Informació a la web de la universitat.
d) Admissió de variants: no.
e) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: dos mesos a comptar des de
l’obertura de les proposicions.

10. Obertura d’ofertes
a) Entitat: Universitat Pompeu Fabra.
b) Domicili: Plaça de la Mercè, 12. Barcelona, 08002.
c) Data i hora:
- Obertura del sobre C amb els criteris avaluables mitjançant un judici de valor: a les 9:30 hores del dia 31
de juliol de 2014.
- Obertura del sobre B amb els criteris avaluables de forma automàtica: es farà pública en el perfil de
contractant de l’òrgan de contractació, un cop feta la valoració de la documentació continguda al sobre C.

11. Despeses dels anuncis: les despeses de publicitat d'aquest Anunci són a càrrec de l'adjudicatari del
contracte.

12. Els plecs d’aquesta licitació es poden obtenir a l’adreça d’Internet del Perfil de Contractant:
https://seuelectronica.upf.edu/cataleg/empreses/contractacio/

Barcelona, 30 de juny de 2014

Jaume Casals Pons
Rector

(14.183.013)
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