
 
 

 

 

Núm. Expedient: 210914-1 
Tipificació del contracte: SERVEIS 
Tramitació: Ordinària 
Procediment: Obert 
Regulació: No subjecte a regulació harmonitzada 
Descripció del contracte:  
 

 
• Lot 1: Servei de Vigilància, la determinació del preu del contracte es fa mitjançant el 

preu de l’hora de l’operari. Preu unitari, i es cobrarà en funció de les hores efectivament 
realitzades. 

 
 

RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ ORGAN DE CONTRACTACIÓ 
 

I.- La FCRI, va convocar procediment obert mitjançant anunci al Perfil de Contractant en data 5 
d’octubre de 2021. 
 
II.- En data 27 d’octubre de 2021, a les 16:30 hores, es va procedir a obrir el sobre número A 
relatiu a les dades generals, procedint a l’examen i qualificació de la documentació general de 
l’única empresa que es va presentar a la licitació declarant-la admesa, SEGURIDAD PROFESIONAL 
MEDITERRANEA S.A. 
 
III.- En la mateixa data, es va procedir a l’obertura del sobre B contenidors de la  documentació 
relativa als criteris d’adjudicació avaluables mitjançant un judici de valor, i d’acord amb els plecs 
en primer lloc es va procedir a valorar la proposta tècnica presentada, amb el resultat que consta 
en l’informe de valoració realitzat al efecte. 
 
IV.- A continuació de l’obertura i valoració del sobre B, es va procedir a l’obertura del sobre C,  i 
d’acord amb els plecs es va procedir a valorar l’oferta presentada per l’única empresa licitadora 
que ha presentat oferta, amb el resultat que consta en l’informe de valoració realitzat al efecte. 
 
V.- Que en data 29 d’octubre es  va procedir a la classificació de les propostes presentades amb 
el resultat final següent: 
 

LICITADOR PUNTUACIÓ 
CRITERIS SOTEMOS 

JUDICI VALOR 

CRITERIS 
AUTOMÀTICS 

PUNTUACIÓ TOTAL 

SPM 51 49 100 
 
 
VI.- Que d’acord amb la valoració de l’única oferta presentada, es va resoldre per part d’aquest 
òrgan, establir que SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRANEA S.A., ha presentat l'única oferta 
que ha estat valorada com a la millor relació qualitat-preu, d’acord amb els plecs, per un import 
de 20,60 €/hora (IVA exclòs), com a preu unitari, i en conseqüència es va requerir a l’esmentada 
entitat per tal que presentés la documentació relacionada en l'article 150 Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic per a la formalització del contracte exigida en el Plec 
de Clàusules regulador de la licitació. 



 
 

 

 

 
VII.- Que havent aportat  SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRANEA S.A. la documentació 
requerida, 
 
RESOLC 
 
PRIMER.- ADJUDICAR el contracte de Servei de Vigilància per a les oficines de la Fundació 
Catalana per a la Recerca i la Innovació, per l’exercici 2022, a SEGURIDAD PROFESIONAL 
MEDITERRANEA S.A., per un import de 20,60 €/hora (IVA exclòs), d’acord amb l’oferta 
presentada per l’adjudicatari. 
 
SEGON.- Notificar i publicar aquesta resolució. 
 
TERCER.- Requerir a l’adjudicatària per la formalització i signatura del contracte. 

 
 
 
 
Per l’òrgan de contractació 
Sr. Jordi Portabella  
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