Expedient: PMC 001/2017

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
A. Objecte
SERVEIS DE VIGILÀNCIA, SEGURETAT I SERVEIS AUXILIARS DE LA FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀPALAU DE LA MÚSICA CATALANA
L’objectiu de la documentació contractual de la qual forma part el present Quadre de Característiques
és definir la regulació i l’abast i de les condicions de la prestació, així com la normativa, sistemes tècnics
i recursos, del servei de vigilància i seguretat de les instal·lacions i serveis auxiliars per les dependències
del Palau de la Musica Catalana, per tal d’evitar qualsevol incident que pugui perjudicar a les
instal·lacions, als visitants i als treballadors del Palau.
Els principals objectius perseguits pel contracte es resumeixen a continuació:
-

Garantir la vigilància i seguretat de les persones, dels actes que es realitzen, els bens i les
instal·lacions del Palau de la Musica Catalana.
Garantir els mínims temps de resposta i resolució davant possibles contingències sorgides durant
l’explotació del servei de seguretat del Palau de la Musica Catalana.
Proporcionar el servei d’auxiliars de servei requerit per l’empresa per portar a terme funcions
de control d’accés i recepció i informació i orientació a clients o públic.

Aquesta contractació inclou els serveis descrits en el Plec de prescripcions tècniques.
Divisió en Lots: No

Es tracta d’un contracte de serveis de vigilància, seguretat i serveis auxiliars, per tant, la pròpia
naturalesa del contracte recomana no procedir a la subdivisió del mateix en lots, atès la seva
unitat funcional.

B. Dades econòmiques:
B1. Pressupost de licitació: 560.910€ (IVA exclòs) que correspon a dos anys de contracte
contemplant els serveis de seguretat i vigilància i els serveis auxiliars:
Servei de Seguretat i Vigilància:
Any

import net sense IVA(€)

De 1/12/17 a 30/11/18

206.955,00

De 1/12/18 a 30/11/19

206.955,00
Total

413.910,00
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Servei auxiliars:
Any

import net sense IVA(€)

De 1/12/17 a 30/11/18

73.500,00

De 1/12/18 a 30/11/19

73.500,00
Total

147.000,00

B2. Valor estimat del contracte (incloses les pròrrogues): 1.121.820€ (IVA exclòs) que
correspon als dos anys de contracte inicialment previstos i als dos anys addicionals
prorrogables.

C. Forma de determinació del pressupost base
Preus unitaris (cost per hora de servei prestat).

D. Termini de presentació d’ofertes, termini d’execució i vigència del contracte
Les ofertes es podran presentar fins el dia 3 de novembre de 2017 a les 14:00h.
El termini d’execució del contracte s’estableix entre el dia 1 de desembre de 2017 i el dia 30
de novembre de 2019, ambdós inclosos.
El contracte tindrà vigència fins el darrer dia de la seva execució el 30 de novembre de 2019 i
es podrà prorrogar, d’any en any fins, a un màxim de dos períodes anuals més, és a dir fins el
30 de novembre de 2021, sempre que així ho aprovi la Fundació.

E. Tramitació de l’expedient i publicitat
Tramitació ordinària, procediment obert.

F. Acreditació de la solvència econòmica, financera, tècnica i professional
Les empreses hauran d’acreditar la solvència exigida mitjançant la presentació del
següent:
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A.

Classificació equivalent d’acord amb la versió del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel
que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques,
vigent fins el 5 de novembre de 2015:

GRUP
L
M

B.

SUBGRUP
6
2

Categoria
A
C

Classificació equivalent d’acord amb el Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es
modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, vigent a partir
de5 de novembre de 2015:
GRUP
L
M

SUBGRUP
6
2

Categoria
1
2

C.

Autorització administrativa com a empresa de seguretat habilitada per a la vigilància i la
protecció de béns, establiments, espectacles, certàmens o convencions, i que està degudament
inscrita en el registre corresponent.

D.

Certificacions ISO o equivalents:
9001:2008 (Qualitat)
Les certificacions equivalents a ISO hauran d’estar certificades per un organisme oficial i
recolzades en una normativa reconeguda internacionalment.

G. Altre documentació a presentar pels licitadors
D’acord amb que s’indica, si s’escau, en el Plec de Prescripcions Tècniques.

H. Millores
D’acord amb que s’indica, si s’escau, en el Plec de Prescripcions Tècniques.

I. Lloc d’execució de la prestació
Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana
Carrer Palau de la Música, 4-6
08003 – Barcelona
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J. Subrogació empresarial
Procedeix:

Sí

La informació sobre les condicions dels contractes dels treballadors a subrogar per
l’adjudicatari es troben recollides a l’ANNEX 1 del Plec de Prescripcions Tècniques.
Normes sectorials: Conveni col·lectiu estatal per a les empreses de seguretat (juliol 20152016), publicat en el BOE núm. 224, de 18-09-2015.
K. Garantia definitiva
5% del import adjudicat (IVA exclòs)
No es requereix la constitució de garantia provisional.

L. Revisió de preus
El preu es podrà revisar només a l’ inici de la primera pròrroga, prenent com a referència
l’increment salarial establert en el Conveni Col·lectiu vigent que sigui d’aplicació a
l’adjudicatària.

M. Criteris de valoració de les ofertes
Veure ANNEX 1 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

N. Termini de garantia
Fins l’últim dia de vigència del contracte.

O. Òrgan de contractació
Director General de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana.
P. Mesa de contractació
President: Joan Oller i Cuartero
Vocals: J. Carlos Vicario Llamas
Alfredo Picón Martínez
David Regalado Teixidó
Assessora jurídica/Secretaria: Jaume Marfà Badaroux
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Q. Subcontractació i cessió
No s’admet la subcontractació dels serveis objecte del Contracte ni tampoc cedir a una tercera
persona els drets i obligacions que dimanen del contracte, excepte prèvia autorització expressa
i per escrit de la Fundació. En el cas d’atorgar-se l’autorització. La subcontractació que dugui a
terme el subcontractista no podrà excedir el percentatge que s’indiqui a l’autorització. A la resta
d’aspectes, serà d’aplicació a la subcontractació l’article 227 del TRLCSP.
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