QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
Núm. de l’expedient: IT-2019-20095
A. Objecte del contracte: Servei de manteniment multi-tècnic de les instal·lacions dels
edificis i les galeries de tir de la Direcció General de la Policia (DGP), distribuïts en 10 lots.,
d’acord amb el plec de prescripcions tècniques (PPT).
A1. Lots: 10, es pot licitar per un, diversos o tots els lots. Els lots són els següents:
Lot

Objecte

1

Regió Policial (RP) de Girona

2

RP de Ponent

3

RP del Pirineu Occidental

4

RP Central

5

RP Metropolitana Nord

6

RP Metropolitana Barcelona

7

RP Metropolitana Sud

8

RP Camp de Tarragona i RP Terres de l’Ebre

9

Les Corts de Barcelona

10

Galeries de tir: Barcelona, Salou, Sabadell,
Sants-Montjuïc, Gavà i La Seu d’Urgell

A1.2 Ofertes: cada licitador podrà fer, de forma separada, oferta a un, diversos o tots els
lots.
A1.3 Limitació del nombre màxim de lots que pot resultar adjudicatària una empresa
licitadora: 3
Determinació de l’adjudicació pel següent criteri: segons l’ordre de preferència o prioritat
exposada per les empreses licitadores en el moment de presentar les ofertes mitjançant la
complementació de l’annex 3bis del Plec de clàusules administratives particulars (en
endavant PCA).
Els lots s’adjudicaran a cada empresa en funció dels criteris de valoració establerts a
l’annex 4 del PCA.
El nombre màxim de lots a adjudicar a una mateixa empresa, d’acord amb els límits fixats
en aquest apartat, podrà quedar sense efectes en els supòsits següents:
 Quan únicament es presenti una empresa a la licitació d’un dels lots del contracte, i
aquesta ja hagi estat adjudicatària de 3 lots, d’acord amb l’ordre de preferència
expressat.
 Quan un cop assignats el màxim de lots a adjudicar als licitadors, restin un o
diversos lots per adjudicar en què hagin presentat oferta únicament els licitadors
amb el màxim de lots assignats. En aquest cas, els lots s’adjudicaran a l’empresa
que hagi obtingut la màxima puntuació d’acord amb els criteris d’adjudicació de
l’annex 4.
Important: Restaran excloses les ofertes que no estableixin l’ordre de preferència.
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A2. Codi CPV: 50700000-2. Serveis de reparació i manteniment d’edificis
B. Dades econòmiques
B1. Determinació del preu:
A tant alçat
Preus unitaris
B2. Valor estimat del contracte, d’acord amb el detall següent:
Pressupost de la licitació (sense IVA)
Import de les modificacions previstes en el plec (2019)
Import de la pròrroga
Import de les modificacions previstes a la pròrroga
Valor estimat del contracte

802.324,00 €
160.464,80 €
2.400.003,00 €
160.464,80 €
3.523.256,60 €

Detall del valor estimat per lots:

Lot
1

Pressupost
sense IVA
2019
(4 mesos)
121.078,00 €

Modificació
2019 (20%)
24.215,60 €

Pròrroga
sense IVA
2020
363.234,00 €

Modificació
2020 (20%)
24.215,60 €

Total Valor
estimat
532.743,20 €

2

59.181,00 €

11.836,20 €

177.543,00 €

11.836,20 €

260.396,40 €

3

54.478,00 €

10.895,60 €

163.434,00 €

10.895,60 €

239.703,20 €

4

63.483,00 €

12.696,60 €

190.449,00 €

12.696,60 €

279.325,20 €

5

112.354,00 €

22.470,80 €

337.062,00 €

22.470,80 €

494.357,60 €

6

116.248,00 €

23.249,60 €

348.744,00 €

23.249,60 €

511.491,20 €

7

119.456,00 €

23.891,20 €

358.368,00 €

23.891,20 €

525.606,40 €

8

58.447,00 €

11.689,40 €

175.341,00 €

11.689,40 €

257.166,80 €

9

60.276,00 €

12.055,20 €

180.828,00 €

12.055,20 €

265.214,40 €

10

37.323,00 €

7.464,60 €

105.000,00 €

7.464,60 €

157.252,20 €

TOTAL

802.324,00 €

160.464,80 €

2.400.003,00 €

160.464,80 €

3.523.256,60 €

B3. Pressupost base de la licitació, d’acord amb el detall següent:
802.324,00 €
168.488,04 €
970.812,04 €

Pressupost base
Import de l’IVA
Total pressupost base de licitació
Pressupost per lots i desglossat per conceptes:
LOT

Despesa de
manteniment
programat (1)

Despesa de
manteniment no
programat (2)

Total sense IVA

IVA

Total amb IVA

1

68.206,44 €

52.871,56 €

121.078,00 €

25.426,38 €

146.504,38 €

2

28.350,60 €

30.830,40 €

59.181,00 €

12.428,01 €

71.609,01 €

3

28.404,68 €

26.073,32 €

54.478,00 €

11.440,38 €

65.918,38 €

4

35.667,00 €

27.816,00 €

63.483,00 €

13.331,43 €

76.814,43 €

5

67.367,28 €

44.986,72 €

112.354,00 €

23.594,34 €

135.948,34 €

6

67.959,52 €

48.288,48 €

116.248,00 €

24.412,08 €

140.660,08 €
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7

72.230,24 €

47.225,76 €

119.456,00 €

25.085,76 €

144.541,76 €

8

35.453,24 €

22.993,76 €

58.447,00 €

12.273,87 €

70.720,87 €

9

34.315,00 €

25.961,00 €

60.276,00 €

12.657,96 €

72.933,96 €

10

10.656,64 €

26.666,36 €

37.323,00 €

7.837,83 €

45.160,83 €

Total

448.610,64 €

353.713,36 €

802.324,00 €

168.488,04 €

970.812,04 €

(1) La partida de despesa de manteniment programat comprèn: el manteniment programat i la mà d’obra
del manteniment (o no programat).
(2) La partida de despesa de manteniment no programat comprèn l’adquisició de materials de
manteniment no programat, de la forma com s’indica en la clàusula 5.4 del plec de prescripcions
tècniques.
Es tracta d’una partida fixa no subjecte a baixa per les empreses licitadores. El seu import s’exhaurirà
o no en funció dels materials efectivament instal.lats. No està per tant, obligada l’Administració a
esgotar aquest pressupost.

B4. Revisió de preus

Sí

No

C. Existència de crèdit
C1. Partida pressupostària: IT04 D/210000100/2210/0000
C2. Expedient d’abast plurianual: Sí
No
D. Termini de durada del contracte: des de l’1 de setembre de 2019 o des de la data de
signatura del contracte si fos posterior, al 31 de desembre de 2019.
D1. Prorrogable
Sí
No
D2. Termini màxim de pròrroga: un any.
E. Variants:

Sí

No

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
F1. Forma de tramitació:
Ordinària
Urgent
Anticipada
F2. Procediment d’adjudicació: Obert de regulació harmonitzada
F3. Presentació d’ofertes mitjançant sobre digital:
Sí
No
G. Mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica
G1. Solvència econòmica i financera: volum anual de negocis dels tres darrers conclosos.
Requisit mínim
- En contractes de durada igual o inferior a un any: l’any de més volum ha de ser igual o
superior a 1,5 vegades el pressupost del contracte.
Forma d’acreditació.- Comptes anuals aprovats i dipositats al registre mercantil, si
l’empresari està inscrit en aquell registre i, en cas contrari, pels dipositats en el registre
oficial en el qual ha d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el registre
mercantil han d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres
d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel registre mercantil o en cas de no estar obligats
podran acreditar la solvència amb una declaració indicant el volum de negocis global de
l’empresa en cada anualitat.
G2. Solvència tècnica: principals contractes realitzats, els darrers tres anys, de naturalesa
igual o similar als que constitueixen l’objecte del contracte.
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Requisit mínim: l’import anual acumulat l’any de més volum d’execució ha de ser igual o
superior al 70% de l’anualitat del contracte.
Forma d’acreditació: certificat que indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat, del
contracte, expedit per l’òrgan o entitat competent o, si no hi ha certificat, mitjançant una
declaració de l’empresari acompanyada dels documents en poder d'aquest que acreditin la
realització del contracte.
G3. La solvència anterior es podrà substituir per la classificació empresarial següent:
Sí
No
G4. Adscripció de mitjans materials o personals a l’execució del contracte:
Sí No
Elements: recursos personals i materials d’acord amb l’apartat 6.2 del plec de
prescripcions tècniques.
H. Criteris d’adjudicació D’acord amb l’annex 4 del Plec de clàusules administratives
particulars (PCAP)
H1. Sotmesos a judici de valor (sobre B) ........................................ (ponderació 30 %)
H2. Preu i altres criteris valorables automàticament (sobre C) ....... (ponderació 70 %)
I. Millores

Sí

No Les descrites a l’annex 4 del PCAP.

J. Criteris per a la determinació d’ofertes anormalment baixes: Es considerarà que
incorre en presumpció de desproporcionalitat tota aquella proposició econòmica que
ofereixi un descompte de materials per atendre el manteniment no programat superior a un
30 % i/o faci una oferta pel concepte de manteniment programat i mà d'obra del
manteniment no programat que no garanteixi els costos salarials segons el conveni
sectorial aplicable. En aquest sentit, s’entén que incorre en baixa desproporcionada
qualsevol oferta pel manteniment programat i mà d'obra del manteniment no programat
que sigui inferior al 70% del preu de licitació.
Les empreses estaran obligades, en cas d’incórrer en presumpció de desproporcionalitat,
d’acord amb la LCSP a justificar documentalment la seva oferta, i, en el cas de
descomptes a presentar compromisos escrits dels seus proveïdors conforme per a tots els
materials garanteix el descompte de com a mínim el que s’hagi indicat en l’oferta.
K. Documentació a presentar per les empreses licitadores
 Formulari normalitzat del Document europeu únic de contractació*. Es pot
utilitzar una d’aquestes dues versions del document.
Model DEUC de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa
Model de la Comissió Europea
Sobre A
*A la Part IV, Criteris de selecció, només cal respondre la primera
pregunta, la resta de la Part no cal completar-la.
 Declaració responsable de l’annex 1
Vegeu annex 1 del PCAP
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Sobre B

 Presentació de casos pràctics, d’acord amb l’annex 2019 CASOS
PRACTICS en format pdf.
 Memòria del servei
 Certificat de compromís d’implementació del GMAO de l’apartat 15.4 del
plec de prescripcions tècniques.
Vegeu annexos 2 i 4 del PCAP

Sobre C

 Oferta econòmica i altres criteris valorables automàticament d’acord amb
el model de l’annex 3 del PCAP
 Prelació de lots, d’acord amb el model de l’annex 3Bis del PCA
Vegeu annexos 3 i 4 del PCAP

Important:
La presentació de documentació en un sobre que no correspongui pot ser causa
d’exclusió.
L. Garanties
L1. Garantia provisional:
Sí
No
L2. Garantia definitiva:
Sí
No Import: 5% de l’import d’adjudicació, IVA no inclòs
L3. Termini de garantia: Els materials emprats en el manteniment tindran un termini de
garantia mínim de 2 anys, mentre que les reparacions, com a servei prestat, tindran una
garantia mínima de 6 mesos des de la seva execució.
M. Condicions especials d’execució: a banda de la que està regulada a l’apartat f) de la
clàusula vint-i-vuitena del Plec de clàusules administratives, relativa al compliment de la
normativa sobre seguretat i salut laboral en totes les fases del contracte, les empreses
adjudicatàries hauran de proposar i implantar, durant el termini de prestació del servei
esmentat, d’un SGE (Sistema de Gestió Energètica) d’acord amb la clàusula 8.6 del PPT.
N. Obligacions contractuals essencials: segons l’article 76.2 de la LCSP, l’adscripció de
mitjans humans i materials descrita a l’apartat G.4 d’aquest Quadre de Característiques del
contracte
O. Modificacions del contracte: Aquest contracte podrà ser modificat fins a un 20% del
seu import inicial a l’alça o a la baixa durant el període d’execució d’aquest contracte, tant
pel que fa a l’import corresponent al manteniment programat, la mà d’obra del
manteniment correctiu i el lloguer de la maquinària, com a la bossa del manteniment
correctiu. Aquesta previsió de modificació és necessària en qualsevol dels supòsits
següents:
1. En cas que, durant el període d’execució del contracte, la DGP redueixi o ampliï els
seus edificis, descrits al subapartat 3.1 del Plec Tècnic, sobre les taules descriptives dels
edificis i no calgui continuar, per tant, amb la prestació del servei de manteniment d’aquest
edifici.
En aquest supòsit es modificaria l’import fix mensual de factura de manteniment programat
de la forma següent:
o Disminució d’edificis, reducció de la quantitat resultant de l’aplicació de la ràtio (Re),
corresponent a aquest edifici. Ràtio (Re) descrita al subapartat 3.2 del Plec Tècnic, sobre
la ràtio de l’edifici (Re).
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o Incorporació d’edifici, incrementant la quantitat resultant de l’aplicació de la ràtio (Re),
corresponent a aquest edifici Ràtio (Re) que la DGP determinarà proporcionalment en
funció dels paràmetres de superfície, d’ocupació i d’any de construcció del nou edifici.
2. En previsió d’avaries greus producte de l’envelliment dels edificis o substitutiu en arribar
al final de la vida útil.
P. S’admet subcontractació

Sí

No D’acord amb els apartats 8.2 del PPT.

Q. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o
empreses adjudicatàries: no aplica.
R. Penalitats
Les penalitzacions graven els imports fixos mensuals de la facturació per incompliment de
les obligacions contractuals, per un costat, per mitjà de la reducció proporcional, calculada
en funció del grau de compliment de la totalitat dels treballs de manteniment i, per l’altre
costat, per mitjà de les multes coercitives imposades per incompliment de determinades
obligacions contractuals que poden obstruir la implementació tecnològica de la gestió del
manteniment.
En caràcter general, la DGP considerarà que la qualitat del servei és molt deficient en el
cas que l’import total, d’una mensualitat qualsevol, hagi de ser reduït en un percentatge
superior al 25,00 % de la facturació fixa, en aplicació de les penalitzacions previstes en els
dos subapartats següents, i proposarà consegüentment la rescissió definitiva del contracte
del servei de manteniment
Penalitzacions en funció del grau de compliment de la totalitat dels treballs de
manteniment, GCt(%)
Si el grau de compliment total mensual, GCt(%), és igual o superior al 95,00 %, la DGP
considerarà que la qualitat del servei és satisfactòria.
No obstant això, si el grau de compliment total mensual, GCt(%), és inferior al 95,00 %, la
DGP considerà que la qualitat del servei no és satisfactòria i proposarà, com a
penalització, la reducció de l’import fix de la facturació mensual en el mateix percentatge
en què disminueixi el grau de compliment total mensual, GCt(%), respecte al percentatge
del 95,00 %. Per exemple, si el grau de compliment total d’un mes determinat, GCt(%), ha
estat del 91,23 %, és a dir, 3,77 punts percentuals per sota del 95,00 %, la reducció
proposada de l’import fix de la facturació d’aquest mes ha de ser del 3,77 %.
D’altra banda, si el grau de compliment d’un edifici concret de la regió policial, GCe(%), és
inferior al 70,00 %, la DGP considerà que la qualitat del servei d’aquest edifici en concret
és molt deficient i proposarà una reducció de l’import fix de la facturació mensual per la
part íntegra (100,00 %) corresponent a aquest edifici, és a dir, la quantitat resultant de
l’aplicació de la ràtio ponderada (Re) corresponent a aquest edifici dintre de la regió
policial, d’acord amb els percentatges establerts a les taules descriptives dels edificis
d’aquest Plec.
L’avaluació del grau de compliment dels treballs de manteniment serà realitzada amb
independència de qualsevol altra consideració. Així doncs, tant l’avaluació del compliment
dels treballs de manteniment com l’aplicació, si s’escau, de les penalitzacions pecuniàries
no eximeixen a l’empresa adjudicatària de la seva responsabilitat legal contractual,
derivada pel fet d’haver deixat de realitzar una part dels treballs de manteniment
obligatoris i compresos en el contracte de manteniment. És clar, doncs, que l’empresa
adjudicatària haurà de respondre també de tots els danys i perjudicis derivats directament
de la no realització dels treballs de manteniment, que l’avaluació sobre el grau de
compliment hagi pogut quantificar.
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Finalment, la DGP considerarà que la qualitat del servei és molt deficient i proposarà, per
tant, la rescissió definitiva del contracte del servei de manteniment en un qualsevol dels
supòsits següents:
1. Si el grau de compliment total mensual d’un mes qualsevol, GCt(%),és inferior al 70,00
%.
2. Si el grau de compliment total mensual, GCt(%), és inferior al 80,00 % en tres mesos
acumulats al llarg d’un període anual.
3. Si el grau de compliment mensual de tres o més edificis, GCe(%), és inferior al 70,00 %.
4. Si el grau de compliment mensual d’un edifici en concret, GCe(%), és inferior al 70,00 %
en tres mesos acumulats al llarg d’un període anual.
Constitueix infracció molt greu l’incompliment de les obligacions contractuals essencials en
relació a l’adscripció obligatòria de recursos humans que comporta la penalització d’un
10% del pressupost del contracte i, a judici de l’òrgan de contractació, la resolució del
contracte.
S. Tramitació i pagament de les factures: Les dades rellevants als efectes de tramitació
de la facturació són les següents:
S1. A banda dels codis que identifiquen les unitats que han de tramitar la factura (codis
DIR3) establerts a la clàusula vint-i-sisena del PCA, els codis específics que identifiquen el
contracte són:
Centre gestor destinatari
IT04 Direcció General de la Policia
Codi d’expedient
IT-2019-20095
S2. La presentació de la factura s'ha de fer d’acord amb el règim següent:
x

Terminis consecutius per lot/sublot i centre gestor amb la durada que s’indica a
continuació:
Una factura mensual en funció dels serveis realitzats, on s’hi reflecteixi de
manera clara, separada i detallada les actuacions de manteniment programat i
no programat realitzades.
 Manteniment programat.- L’empresa adjudicatària ha d’estendre una
factura mensual per l’import proporcional a l’import fix d’adjudicació per al
manteniment programat.
 Manteniment no programat o correctiu.- L’empresa adjudicatària ha
d’estendre una factura on es detallin els materials emprats amb el
descompte ofert per l’empresa.

S3. La documentació a presentar junt amb la factura és la següent:
Albarans o fulls de treball que acreditin el lliurament de les prestacions facturades
X
d’acord amb els models 15.2 i 15.3 del PPT.
X
Documents que acreditin el compliment d’altres obligacions contractuals:
Certificat mensual de manteniment de les instal·lacions dels edificis d’acord
amb el model 15.1 del PPT.
S4. Òrgan encarregat de la validació de les factures: La persona que ocupa el càrrec de
Subdirector General d’Administració i Serveis de la DGP.
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T. Responsable del contracte: els caps del Servei d’Administració de la regió policial
corresponent, excepte en el cas del lot 9, en el qual les funcions del responsable del
contracte les assumirà la persona titular de la Sub-direcció General d’Administració i
Serveis.
U. Visites als centres: Potestatives però es recomanen. Les empreses licitadores no
podran al·legar desconeixement de les instal·lacions en el moment de formular les ofertes
o executar el servei en cas de ser adjudicatàries.
L’accés als edificis i a les instal·lacions, es farà en:





Dies: de dilluns a divendres.
Inici: el següent dia laborable posterior a la publicació de la licitació
Horari: de les 09:00h a les 14:00h.

Dins del termini de preparació de les ofertes els licitadors poden anar acompanyats dels
tècnics que considerin adients.
La petició de visita s’ha de formular amb una antelació de 48 hores a l’adreça següents:
DESCRIPCIO DELS LOTS
Lot 1: RP de Girona
Lot 2: RP de Ponent
Lot 3: RP del Pirineu Occidental
Lot 4: RP Central
Lot 5: RP Metropolitana Nord
Lot 6: RP Metropolitana Barcelona
Lot 7: RP Metropolitana Sud
Lot 8: RP Camp de Tarragona
Lot 8: RP Terres de l’Ebre
Lot 9: Les Corts de Barcelona
Lot 10: Galeries de Tir.
Tortosa
Salou
Sabadell
Sants-Montjuic
Gavà
La Seu d'Urgell

PERSONA CONTACTE
Maria Elena Quintana
Mercè Barrachina
Maribel Rabasa
Teresa Benito
Aureli Rodriguez
Alicia de Peray
Tomás Colom
Monica Solé
Josep Maria Abella
Georgia Canals

CORREU DE CONTACTE
mequintana@gencat.cat
merche.barrachina@gencat.cat
maribel.rabasa@gencat.cat
teresa.benitodm@gencat.cat
aureli.rodriguez@gencat.cat
aperay@gencat.cat
tomas.colom@gencat.cat
monica.sole@gencat.cat
jmabellab@gencat.cat
gcanals@gencat.cat

Josep Maria Abella
Monica Solé
Silvia Planet
Alicia de Peray
Tomás Colom
Maribel Rabasa

jmabellab@gencat.cat
monica.sole@gencat.cat
srplanet@gencat.cat
aperay@gencat.cat
tomas.colom@gencat.cat
maribel.rabasa@gencat.cat

V. Òrgan a qui es poden adreçar consultes relacionades amb la licitació: Servei de
Contractació i Patrimoni, a l’adreça electrònica contractacio.interior@gencat.cat
Els licitadors interessats a rebre comunicacions automàtiques mitjançant correu electrònic
de totes les publicacions que es facin sobre aquest expedient en el perfil del contractant
s'hi han de subscriure accedint a l’enllaç “Voleu que us informem de les novetats?”, que
trobaran a la pàgina corresponent a l’anunci de licitació que es publiqui en el perfil.

Barcelona, 10 d’abril de 2019
La sub-directora general de Gestió Econòmica i Contractació
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