ANUNCI de la Funerària de Terrassa pel qual es fa pública la licitació d’un projecte per la
substitució del sistema de producció de fred i calor de l’edifici Tanatori de Funerària de Terrassa.
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Funerària de Terrassa.
b) Número d’identificació: 827985111.
c) Tipus de poder adjudicador: Poder adjudicador no Administració Pública.
d) Número d’expedient: FT-20200819.
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2. Obtenció de la documentació i informació:
a) Entitat: Funerària de Terrassa.
b) Domicili: Carretera de Montcada, 789.
c) Localitat i codi postal: Terrassa CP: 08227.
d) Codi NUTS: ES511.
e) Telèfon: 93 786 94 00.
f) Adreça electrònica: contractacio-funeraria@terrassa.cat.
g) Adreça d’Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDet
ail&keyword=Terrassa&idCap=11562151&ambit=&.
h) Data límit d’obtenció de documents i informació: 01/09/2020.
3. Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: d’un projecte per la substitució del sistema de producció de fred i calor
de l’edifici Tanatori de Funerària de Terrassa.
b) Admissió de pròrroga: No
c) Divisió en lots i nombre de lots: No.
d) Lloc d’execució: Terrassa
e) Termini d’execució: El contracte tindrà una durada de 4 mesos comptats des de la data
següent a la formalització del contracte. El contracte no es podrà prorrogar
f) Establiment d’un acord marc (en el seu cas): No.
g) Nomenclatura:
45.331.000-6 - Treballs d'instal·lació de calefacció, ventilació i aire condicionat
45.331.100-7 - Treballs d'instal·lació de calefacció central
45.331.200-8 - Treballs d'instal·lació de ventilació i aire condicionat
45.331.210-1 - Treballs d'instal·lació de ventilació
45.331.220-4 - Treballs d'instal·lació d'aire condicionat
45.331.230-7 - Treballs d'instal·lació d'equips de refrigeració
h) Codi NUTS: ES511.
4. Tramitació i procediment:

a) Tipus d’expedient: Subministrament.
b) Tramitació: Ordinària.
c) Procediment: Obert.
d) S’aplica un acord marc: No.
e) S’aplica una subhasta electrònica: No.
5. Pressupost de licitació:
a) Valor estimat del contracte: 198.250,91 euros, exclòs l’IVA.
b) Pressupost base de licitació: 198.250,91 euros, exclòs l’IVA.
6. Admissió de variants: No
7. Garanties:
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a) Provisional: No.
b) Definitiva:
Serà equivalent al 10% de l’import d’adjudicació per l’adquisició del present contracte, exclòs
l’IVA, i s’efectuarà de conformitat amb el que estableix l’article 108.2 de LCSP.
L’import de la garantia s’abonarà a l’empresa adjudicatària segon l’indicat a l’apartat 4 de la
clàusula 33ª.
La garantia de la substitució del sistema de producció de fred i calor del edifici de tanatori serà
d’un mínim de 24 mesos..
8. Requisits específics del contractista:
a) Classificació: No.
b) Solvència: clàusules 17a i 18a del PCAP.
9. Criteris d’adjudicació:
a) Fórmula matemàtica:
a.1. Preu del subministrament de la substitució del sistema de producció de fred i calor del
l’edifici del tanatori: 51 punts.
a.2. Temps de garantia, 4 punts.
b) Judici de valor:
b.1. subministrament i planificació descriptiva dels treballs d’instal·lació i posada en marxa del
sistema de producció de fred i calor de l’edifici del Tanatori: 23 punts.
b.2. Adscripció de mitjans a l’execució del contracte: 7 punts.
b.3. gestió del sistema informàtic de suport i control dels processos i del grau d’automatització
del sistema de producció de fred i calor de l’edifici del Tanatori: 5 punts.
b.4. El pla de resolució de les incidències en temps de garantia: 5 punts.

b.5. proposta de formació pel personal de Funerària de Terrassa (formació per poder valorar
incidències i dubtes, identificar-les i poder fer les comunicacions als tècnics: 5 punts.
10. Condicions particulars per l’execució del contracte: PCAP:
Clàusula dinovena
11. Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: 4 de setembre de 2020 fins les 14 hores.
b) Presentació d’ofertes: Domicili de Funeraria de Terrassa, SAU,
b.1. Presentació electrònica: No.
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12. Obertura de proposicions:
a) Entitat: Funerària de Terrassa.
b) Data: Si el dia d’obertura de proposicions és dissabte o festiu, el termini es prorrogarà
automàticament fins al següent dia laborable.

Montserrat Martínez Soler
Consellera delegada de Funerària de Terrassa, SAU
Terrassa, 18 de setembre de 2020

