ACORD
Per part d’ESPIMSA s’ha tramitat expedient per contractar el Serveis de Seguretat Privada
dels Mercats de Marxants i Fires organitzades per Espimsa.
La tramitació de l’expedient s’ha efectuat per procediment Obert subjecte a regulació
Harmonitzada.
El plec de clàusules, s’aprovà per resolució del Consell d’Administració de 30 de gener de
2018.
S'han presentat les següents Empreses:
1.- Prosegur soluciones Integrales de Seguridad España, S.L.
Segons Valoracions econòmiques, i Tècniques, es desprèn la següent puntuació final:

Resum Valoracions

Econòmica
(600 punts)

Criteri 1

560

Criteri 2

20

Subjectius

Organització i Protocols

350

(400 punts)

Mitjans Personals

100

Mitjans Materials

50

TOTAL

1080

La resolució en qüestió ha estat traslladada a tots els licitadors i publicada al perfil de
contractant d'aquesta Societat.
El proposat adjudicatari ha presentat tota la documentació exigida per poder procedir a
l'adjudicació definitiva del contracte, i presentació
d'aval de la garantia definitiva
(44.998,26.- € ), equivalent al 5% del preu d'adjudicació del contracte, sense IVA.
Per aquests motius, s’acorda:
1.- Adjudicar definitivament a l’empresa Prosegur soluciones Integrales de Seguridad
España, S.L., el contracte per el Serveis de Seguretat Privada dels Mercats de Marxants i
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Fires organitzades per Espimsa., per
l'import de 149.996,42.-€ anuals més l’IVA
corresponent, per un import de 31.499,25.-€, que fa un total de 181.495,67.-€ anuals.
2.- Que, en compliment de l'article 137.1 de la LCSP, es comuniqui aquesta resolució a
l'adjudicatari i a la resta de licitadors
3.- En el termini de deu dies l'adjudicatari haurà de procedir a la signatura del contracte en
compliment del que preveu l'article 140.1 de la LCSP, a tal efecte serà requerit perquè es
presenti en el dia i hora indicats per procedir a la formalització.
4.- Que en compliment de l'article 138 de la LCSP s'insereixi en el perfil de contractant
d'aquesta Empresa la publicació del present acord i, així mateix, que en el termini màxim de
48 dies es publiqui l'acord d'adjudicació.
Així ho mana i signat la Presidenta d’ESPIMSA a 15 de maig de 2018
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