ACORD
Per part d’ESPIMSA s’ha tramitat expedient per contractar els Serveis auxiliars de suport al
personal d'Espimsa en el funcionament diari del Mercat Central de Tarragona i dels
Aparcaments del Mercat Central.
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.- UTE Serveis Integrals de Finques Urbanes, S.L.-Brocoli, S.L.
2.- Empresa SENTRY
3.- ESC. Servicios Generales,S.L.
Segons Valoracions econòmiques, i Tècniques, es desprèn la següent puntuació final:

Resum Valoracions

Econòmica
(600 punts) Criteri 1
Criteri 2
Subjectius Organització i Protocols
(400 punts) Mitjans Personals
TOTAL

SIFU-BROCOLI

SENTRY

ESC SERV. INT.S.L.

560
39,85

556,02
39,12

549
39

240
40

165
30

300
100

879,85

790,14

988

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
(87.418,80.- € ), equivalent al 5% del preu d'adjudicació del contracte, sense IVA.
Per aquests motius, s’acorda:
1.- Adjudicar definitivament a l’empresa Esc. Servicios Integrales S.L., el contracte per els
Serveis auxiliars de suport al personal d'Espimsa en el funcionament diari del Mercat Central
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de Tarragona i dels Aparcaments del Mercat Central., per l'import de 291.396,00.-€ anuals
més l’IVA corresponent, per un import de 61.193,16.-€, que fa un total de 352.589,16.-€,
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.
Aixi ho mana i signat la Presidenta d’ESPIMSA a 16 de maig de 2018

CPISR-1 C
Elvira
Ferrando
Gómez

Firmado
digitalmente por
CPISR-1 C Elvira
Ferrando Gómez
Fecha:
2018.05.16
14:26:29 +02'00'

LA PRESIDENTA DEL CONSELL
D’ADMINISTRACIO D’ESPIMSA

CPISR-1 Firmado
digitalmente
CPISR-1 C
C Isidre por
Isidre Prunor
Prunor Torres
Fecha:
2018.05.16
Torres 14:25:26 +02'00'
L'ADMINISTRADOR-GERENT
D’ESPIMSA

Reg. Mercantil de Tarragona, tom 991, Secció Societats, Foli 81, full núm. T-4775, inscripció 21ª

