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DADES D’ADJUDICACIÓ
Expedient

E-300100/05-03-14

Objecte

Servei de vigilància, operació dels sistemes de seguretat i control
d’accessos als diferents edificis de la Universitat Pompeu Fabra

Procediment

Procediment obert

Pressupost bàsic de licitació

3.148.934,41 € (IVA exclòs)

Data adjudicació contracte

14 d’octubre de 2014

Número d’ofertes rebudes

2

Import adjudicació

2.872.608,48 € (IVA exclòs)
El període d’execució del contracte serà la data de formalització
del contracte fins al 31 d’agost de 2017.

Termini d’execució

Es preveu que abans de la finalització del contracte es pugui
prorrogar el termini d’execució sense que les pròrrogues puguin
ser concertades aïlladament o conjunta per un termini superior al
fixat originàriament.
S’adjudica a la unió temporal d’empreses PROSEGUR
ESPAÑA, SL - SERVIMAX SERVICIOS GENERALES, SA
(UTE) atès que és la que ha presentat l’oferta econòmicament
més avantatjosa per a la Universitat i s’ajusta als requeriments
dels plecs que regeixen la contractació i en concret pels motius
següents:
• Presenta un programari en línia molt complet i adequat,
mentre que l’altre licitador no ha donat accés al programari i
es limita a declarar que donarà accés en cas de resultar
adjudicatari, per la qual cosa no s’ha pogut valorar.

Motiu de l’adjudicació

• Presenta una formació ajustada a les necessitats de la
Universitat més àmplia que l’altre licitador.
• Presenta una planificació horària del coordinador de
seguretat que comprèn diversos torns en dies laborables i
també festius, de forma que pot coincidir amb tot el personal
sota la seva coordinació i té en compte la superfície dels
diferents espais per distribuir les hores a dedicar a cada
campus, de forma que s’adequa millor a les necessitats de
vigilància de la Universitat.
• Ofereix un major nombre de recursos i en un termini més
breu en cas que la UPF necessiti serveis extraordinaris.

• Ofereix un servei de consultoria en seguretat complet i
adequat a les necessitats de la UPF, mentre que l’altre
licitador no detalla com serà aquest servei i únicament fa una
declaració responsable dient que el posa a disposició de la
UPF en cas de resultar adjudicataris.
• Té un centre d’acuda més proper a l’edifici de Mercè de la
UPF i té més hores de personal dedicat al servei d’acuda a la
província de Barcelona, de forma que pot atendre de forma
més ràpida les possibles incidències que poguessin sorgir.

Dades de l’adjudicatari

Unió temporal d’empreses PROSEGUR ESPAÑA, SL SERVIMAX SERVICIOS GENERALES, SA (UTE)
Nacionalitat: Espanyola

Termini per a la formalització del
contracte

La formalització del contracte es realitzarà dins els 5 dies
naturals següents a la recepció del requeriment fet a aquest
efecte i un cop hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la data
de tramesa de les notificacions de la resolució d’adjudicació.

