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.- En primer lloc, la documentació tècnica s’ha de presentar en l’ordre,
numeració i contingut indicat, però no sabem si han de ser dossiers separats o un sol
document global que inclogui tots els punts:
1.
2.
3.
4.
5.

Pla de treball i memòria técnica
Organització de l’empresa
Gestió de personal
Pla de Qualitat
Millores de les condicions establertes en el Plec

RESPOSTA 1.- No son necessaris dossiers separats, simplement cal respectar l’ordre,
numeració i contingut l’abast de qual desprendrà de cada licitador.

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

PREGUNTA 2.- Dubtes respecte a la forma de presentar la proposta econòmica.
1. Pressupost anual per la prestació del servei per cada capítol.
1.1. Capítol 1: Hospital Municipal de Badalona i Centre Sociosanitari el Carme
1.1.1.Preu hora anual mig del Vigilant de seguretat de cada edifici.
1.2. Capítol 2: Servei Preventiu de Seguretat sota demanda.
1.2.1.Preu per servei.
2. Tarifa suplementària en cas que es demanin serveis complementaris desglossat
segons la següent taula.
3. Per tal d’aclarir com es fa l’aplicació dels preus hora cal indicar quins dies es
consideren festius i quin és l’horari nocturn.
4. Preu unitari de cada servei prestat efectivament per Seguretat Preventiva Sota
Demanda.
5. IVA aplicable.
Respecte al punt 1.2.1, s’ha de presentar preu pels serveis totals que es podrien fer
sobre la aproximació que donen del 2013 (250)? O Preu per cada Servei Preventiu de
Seguretat sota demanda?
Ja que si és aquest últim cas, seria el mateix que el punt 4, Preu unitari de cada servei
prestat efectivament per seguretat preventiva sota demanda.

RESPOSTA 2.Format de presentació de preus:
Import anual de l’Hospital Municipal de Badalona
Import anual del Centre Sociosanitari El Carme

XXXX.XX €
XXXX,XX €
Sumatori resultant

IVA = XX %
Import per cada Servei Preventiu Sota Demanda
Import previst = preu unitari SPSD x 250 serveis
IVA = XX %

XXXX,XX €
XXXX,XX €

El preu a consignar en el capítol 2 punt 1.2.1 efectivament és el mateix que es demana a
l’apartat 4.
Amb aquest esquema entenem que queda aclarit i delimitat el format de presentació dels
imports de l’oferta tenint en compte que també cal informar dels altres conceptes.

