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DADES D’ADJUDICACIÓ
Expedient

E-200103/01-08-14

Objecte

Servei de prevenció de riscos laborals en la disciplina d’higiene
industrial i per a l’assessorament en la disciplina de seguretat per
a la Universitat Pompeu Fabra

Procediment

Procediment obert

Pressupost bàsic de licitació

112.500,00 € (IVA exclòs)

Data adjudicació contracte

5 de desembre de 2014

Número d’ofertes rebudes

7

Import adjudicació

90.000,00 € (IVA exclòs)

Termini d’execució

De l’1 de gener de 2015, o la data de formalització del contracte
si aquesta fos posterior, fins al 31 de desembre de 2015.
L’adjudicatari ha estat SGS TECNOS, SA atès que ha estat
l’única admesa i en el seu conjunt la proposta acompleix el plec
de clàusules administratives i el Plec de prescripcions tècniques
que regulen aquesta contractació i, a més, es considera
tècnicament acceptable pels següents motius:
- En relació a l’organització de l’equip de treball, s’adapta a
les característiques específiques de la Universitat i és prou
flexible per permetre una gestió eficient i eficaç del
contracte. A més, atès que proposa més tècnics i assessors
dels mínims previstos al Plec de prescripcions tècniques,
representa una millora molt significativa.

Motiu de l’adjudicació

- En relació a la determinació de les activitats operatives a
desenvolupar, la proposició preveu la realització de
l’auditoria inicial i de les actuacions generals indicades al
Plec de prescripcions tècniques i descriu suficientment les
metodologies de treball per executar les actuacions
específiques a endegar en l’àmbit de la higiene industrial i
de la seguretat en el treball, basades en referents legals
estatals i tècnics estatals i internacionals de reconegut
prestigi.
- En relació a l’establiment d’indicadors, el licitador proposa
dos de procés i tres d’impacte. Es considera que aquests
indicadors contribuiran al control de l'activitat preventiva
endegada i a millorar la valoració de l’eficiència d’aquestes
mesures i el seu impacte en la millora contínua de les
condicions de treball.

- En relació a la proposició de cronograma detallat
d’execució, es considera que l’explicació inclosa a la
proposició és coherent amb les tasques a fer, s’ajusta amb
la priorització que hauria fet l’Oficina Tècnica de Prevenció
de Riscos Laborals i que no tindrà impacte negatiu en
l’activitat ordinària de la Universitat.
Dades de l’adjudicatari

Empresa: SGS TECNOS, SA
Nacionalitat: Espanyola

Termini per a la formalització del
contracte

La formalització del contracte no es pot formalitzar fins que
hagin transcorregut quinze (15) dies hàbils des de la remissió
als licitadors de la notificació de la Resolució d’adjudicació.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi interposat el
recurs esmentat que comporti la suspensió del procediment,
l’Òrgan de contractació requerirà a l’adjudicatari perquè
formalitzi el contracte en un termini no superior a cinc (5) dies
naturals a comptar des de la recepció del requeriment fet a
aquest efecte.

