Expedient BSA 8/15
Dubtes i respostes dels licitadors pel procediment de contractació del servei integral de
seguretat i vigilància per a Badalona Serveis Assistencials, S.A.

PREGUNTA 1.- Volem realitzar una consulta en relació al servei anomenat (SERVEI
PREVENTIU DE SEGURETAT SOTA DEMANDA), tenint en compte la previsió de 250
serveis d’aquest tipus, de cara a la presentació de la proposta econòmica i amb
l'objectiu de poder fer un càlcul més acorat del cost, volem saber la quantitat d'hores
previstes per a cadascuna d'aquestes sol·licituds de servei sota demanda, entenent que
una visita mèdica programada por tenir una duració de tan sols uns breus minuts, volem
saber si la demanda d`aquest servei està contemplada mitjançant un temps mínim, per
exemple un mínim d`una hora per servei sota demanda o pel contrari la facturació ha de
ser pels minuts de servei efectivament prestats al centre sol·licitant.

RESPOSTA 1.- Indicar ha títol orientatiu que la estada del vigilant en el centre que fa la
sol·licitud, normalment és inferior a una hora tot i que no es contempla una durada
determinada per episodi, per tant s’ha considerat que cal que el licitador ofereixi un preu
mig per servei. També cal preveure que ocasionalment pot haver coincidència de dia i
hora a centres diferents.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREGUNTA 2.- En el que respecta als serveis contractats al capítol 1 (serveis de
seguretat 24 hores tot l'any), sobre la connexió i desconnexió d'alarmes, hem d'entendre
que es tracta exclusivament d`activar-les o desactivar-les en els horaris establerts, o pel
contrari, l'empresa adjudicatària també ha de fer-se càrrec del manteniment i/o
instal·lació d'aquests sistemes?

RESPOSTA 2.- L’apartat E. Millores avaluables de forma objectiva de la pàgina 19 del
Plec Tècnic dona resposta a la seva pregunta ja que diu:
Es consideren millores aquelles propostes referides als punts 1, 2 i 3
S’hauran d’incloure en el sobre C només les que fan referència al:
1. Servei de Central receptora d’alarmes, amb custodia de claus i desplaçament a
l’edifici afectat per control i verificació. Inclou tots els edificis als que fa
referència el punt 2 d’aquest plec tècnic.
2. Revisió i certificació dels sistemes de seguretat contra intrusió dels edificis
segons normativa vigent.
3. Revisió i certificació dels sistemes de detecció d’incendis segons normativa
vigent.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREGUNTA 3.- Volem saber si és possible realitzar una visita al centre de treball per
poder valorar millor el servei

RESPOSTA 3.- No s’ha contemplat cap visita facultativa dels centres on s’ha de fer el
servei. No obstant i donat que son edificis de pública concurrència, si vostès ho
consideren necessari, poden accedir a les zones no restringides al públic dels mateixos.
Les adreces i característiques bàsiques dels edificis estant recollits a l’apartat A. del
Plec Tècnic.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

