Núm. d’expedient: 08034709/2020/001

RESOLUCIÓ DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ DEL CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA
RELATIVA AL PROCEDIMENT OBERT PER LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS AUXILIARS DE
CONTROL D’ACCESSOS, SUPORT I ATENCIÓ A L’USUARI A L’INSTITUT NARCÍS MONTURIOL
EXPEDIENT NÚMERO 08034709/2020/001

MOTIVACIÓ
I.- Atesa la documentació presentada per les empreses licitadores,
II.- A la vista dels informes tècnics que figuren en l’expedient de referència,
III.- Considerant de conformitat la proposta d’adjudicació de la Mesa de Contractació, d’acord amb els
criteris de valoració establerts en el Plec de Clàusules Administratives Particulars,
IV.- Atès que l’empresa de l’Associació IPRES- Integració de Persones en Risc d’Exclusió Social,
NIF número G64344492, proposada per a ser adjudicatària del present contracte, ha presentat la
documentació demanada en el requeriment que li va ser notificat.
L’Òrgan de Contractació, acceptant i donant per reproduïts els arguments descrits en la proposta i
atenent a la proposició més avantatjosa

RESOLC
PRIMER.- D’acord amb els informes que consten al perfil de contractant de valoració del sobre B i de
valoració del sobre C, i de conformitat amb la proposta d’adjudicació de la Mesa de Contractació,
ADJUDICAR el contracte de Serveis auxiliars de control d’accessos, suport i atenció a l’usuari a
l’Institut Narcís Monturiol, a l’Associació IPRES - Integració de Persones en Risc d’Exclusió
Social, NIF número G64344492, per un import màxim vint-i-dos mil set-cents cinquanta-sis amb
cinquanta-vuit cèntims d’euro (22.756,58 €) i la quantitat de quatre mil set-cents setanta-vuit amb
vuitanta-vuit cèntims d’euro (4.778,88 €) en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit, essent la quantitat
total de l’adjudicació, de vint-i-set mil cinc-cents trenta-cinc amb quaranta-sis cèntims d’euro (27.535,46
€ IVA inclòs), d’acord amb els preus tipus ofertats per l’adjudicatari, i amb estricta subjecció a la resta
de condicions establertes en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, així com en el Plec de
Prescripcions Tècniques i de conformitat amb l’oferta presentada per l’adjudicatari.
SEGON.- CONVOCAR l’adjudicatari per tal que comparegui a fi de formalitzar el contracte en els cinc
dies naturals següents a la finalització del termini de 15 dies hàbils des de la remissió de la notificació
de la present resolució sense que s’hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la
suspensió de la formalització, o, cas d’haver-se interposat, s’hagués acordat l’aixecament de la
suspensió.
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TERCER.- PROCEDIR a la comunicació de l’adjudicació del present contracte al Perfil del contractant
de l’entitat.
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a tots els interessats.

Barcelona, a la data de la signatura electrònica
La directora de l’Institut Narcís Monturiol de Barcelona
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Quadre de puntuacions (tècnica i econòmica) que han obtingut les empreses admeses per a
l’adjudicació, mitjançant procediment obert, dels Serveis auxiliars de control d’accessos, suport i atenció
a l’usuari a l’Institut Narcís Monturiol (expedient número 08034709/2020/001).
Informe tècnic
(Sobre B)

Oferta econòmica
(Sobre C)

Puntuació final

Màxim 30 punts

Màxim 70 punts

Màxim 100 punts

I.P.R.E.S.

24,83

66,49

91,32

VAMAR Servicios Generales S.L.

24,83

62,44

87,27

Centinel Universal S.L.

11,38

70,00

81,38

Empresa licitadora

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu, davant la jurisdicció contenciosa administrativa competent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de
la seva notificació, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria de contractació davant del Tribunal Català
de Contractes del Sector Públic en el termini de quinze dies hàbils a comptar des del dia següent a aquell en què hagi estat
notificada l’adjudicació, comptada des de la data de tramesa d’aquesta o de l’avís de notificació, si fos mitjançant compareixença
electrònica.
A l’escrit d’interposició s’especificarà que s’interposa contra l’acord d’adjudicació, els motius que el fonamenten, els mitjans de
prova de què pretengui valer-se així com, en el seu cas, les mesures que sol·liciti.
Contra la resolució del recurs només procedirà la interposició de recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que estableix la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
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