Comunicació de la Secretària de la Central de Contractació relativa a la
pròrroga de l’Acord marc per a l’homologació dels serveis de vigilància i
seguretat de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i
dels ens del sector públic instrumental (CC 1/2017 AM).
L’Acord marc per a l’homologació dels serveis de vigilància i seguretat de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens del sector
públic instrumental (CC 1/2017 AM) va entrar en vigor el dia de la publicació de la
seva formalització en el BOE, el 25 de novembre de 2017, i per una durada inicial
de dos anys, la qual cosa significa que la vigència de l’Acord marc finalitza el 24 de
novembre de 2019.
La clàusula desena dels Plecs de clàusules administratives particulars que
regeixen l’Acord marc – en endavant PCAP – disposa que l’Acord marc podrà ser
prorrogat de mutu acord entre l’Administració i, almenys, la meitat dels
adjudicataris de l’Acord marc, sempre que aquesta meitat no quedi reduïda a un
número de dos adjudicataris, ja que en aquest cas, no seria possible la pròrroga.
Una vegada realitzats els tràmits oportuns, els adjudicataris que han formalitzat la
pròrroga de l’Acord marc per un any, des del 25 de novembre de 2019 i fins al 24
de novembre de 2020, són els següents:
Lot 1, Mallorca:
Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad España, SL amb NIF B87222014
Sureste Seguridad SL amb NIF B30376982
Salzillo Seguridad, SA amb NIF A73100638
Técnicos Auditores de Seguridad y Protección Balears, SL amb NIF B07755796
Transportes Blindados, SA amb NIF A07044530
Ilunion Seguridad, SA amb NIF A78917465
Pycseca Seguridad, SA amb NIF A08976177
Lot 2, Menorca:
Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad España, SL amb NIF B87222014
Sureste Seguridad SL amb NIF B30376982
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Salzillo Seguridad, SA amb NIF A73100638
Técnicos Auditores de Seguridad y Protección Balears, SL amb NIF B07755796
Transportes Blindados, SA amb NIF A07044530
Lot 3, Eivissa i Formentera:
Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad España, SL amb NIF B87222014
Sureste Seguridad SL amb NIF B30376982
Salzillo Seguridad, SA amb NIF A73100638
Técnicos Auditores de Seguridad y Protección Balears, SL amb NIF B07755796
Transportes Blindados, SA amb NIF A07044530
Vettonia Seguridad, SA, amb NIF A45662764
Per tant, en els contractes basats en l’Acord marc que es licitin a partir de dia 25
de novembre de 2019, es convidaran tan sols les empreses que han formalitzat la
pròrroga a cadascun dels tres lots, ja que la resta haurà quedat fora de l’Acord
marc.
No obstant, aquells contractes basats que contemplin la possibilitat de pròrroga,
es podran prorrogar per mutu acord de les parts contractants, amb la
corresponent empresa adjudicatària del contracte que es prorroga.
Llevat de les empreses adjudicatàries i del termini de vigència, la resta de
condicions de l’Acord marc per a l’homologació dels serveis de vigilància i
seguretat de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels
ens del sector públic instrumental (CC 1/2017 AM), continuen vigents.
El model de document de licitació i els annexos que s’han d’utilitzar per les
comunicacions amb la Central de Contractació no han sofert variacions.
Palma, 13 de novembre de 2019
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