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Proposta de la regidora de seguretat ciutadana i mobilitat per
a l'adjudicació del contracte de serveis per dur a terme la 
seguretat privada mitjançant guàrdies de seguretat.

Tramitat  l’expedient  de  contractació,  en  data  21  de  juliol  de  2016  la  mesa  de
contractació vista la puntuació obtinguda per les ofertes econòmiques, va aprovar la
proposta d’adjudicació del contracte de serveis per dur a terme la seguretat privada
mitjançant  guàrdies  de  seguretat.  a  l’empresa  GABINETE  PROFESIONAL  DE
SEGURIDAD SL (CIF B57033375) per esser la que ha obtingut major puntuació, per
la  qual  cosa se  li  va  requerir  perquè diposités  la  fiança definitiva  i  presentés  la
documentació  justificativa  d’estar  al  corrent  en  el  compliment  de  les  obligacions
tributàries i de la seguretat sociºal i disposar dels mitjans que s’hagués compromès a
dedicar o adscriure a l’execució del contracte.

En data 25 de juliol de 2016 l’empresa GABINETE PROFESIONAL DE SEGURIDAD
SL va  presentar  la  documentació  requerida,  per  això  procedeix  l’adjudicació  del
contracte de serveis per dur a terme el servei d'ajuda a domicili, per la qual cosa se
sotmeten  a  la  consideració  de  la  Junta  de  Govern  les  següents  PROPOSTES
D’ACORD:

PRIMER.- Declarar vàlida la licitació del procediment per a l’adjudicació del contracte
de serveis per dur a terme la seguretat privada mitjançant guàrdies de seguretat i en
conseqüència  aprovar  l’adjudicació  del  contracte  a  l’empresa  GABINETE
PROFESIONAL DE SEGURIDAD SL (CIF B57033375) per esser la que ha presentat
l'oferta econòmicament més avantatjosa, sota les següents condicions:

1.-  Condicions  econòmiques:  el  contractista  percebrà  com  a  preu  del
contracte: 

* Preu hora de vigilant: 15,80 euros (IVA exclòs)
* Preu hora supervisor: 18,00 euros (IVA exclòs).
* Preu quilòmetre desplaçament: 0,25 euros (IVA exclòs)
.

La despesa màxima que es podrà realitzar durant cada anualitat del contracte serà
de 18.561.- euros Iva exclòs, dels quals, com a màxim, es destinaran 17.061 euros
per  1034 hores  de vigilant  de  seguretat  i  1.500 euros  per  5.000 quilòmetres  de
desplaçament.
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El valor estimat del contracte (corresponent als dos anys de vigència del contracte
mes l'any de pròrroga) es fixa en 55.683.- euros €, IVA exclòs.

2.-  Altres  condicions:  l’adjudicatari  haurà  d’executar  el  contracte  donant
compliment  al  tots  i  cada  una  de  les  clàusules  del  plec  de  prescripcions
tècniques que regeixen aquest contracte.

SEGON.- Facultar el Sr. Batle-president per a la signatura del contracte.

TERCER.- Comunicar aquesta adjudicació als licitadors i publicar-la en el perfil del
contractista.

Inca, 3  d'agost  de 2016

La regidora de seguretat ciutadana i mobilitat, La regidora de seguretat ciutadana i mobilitat, 

Antònia Triguero SalamancaAntònia Triguero Salamanca
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