INFORME SOBRE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE CONTRACTAR ELS SERVEIS
DE MANTENIMENT PREVENTIU, CORRECTIU I SERVEI SAT EMERGÈNCIES, DE
LES INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ, CLIMATITZACIÓ, SANEJAMENT, AIGUA
ACS I AFS DELS EDIFICIS ADMINISTRATIUS, CENTRES CÍVICS I CASALS CÍVICS
a)

Objecte del contracte
El contracte té per objecte la conservació i manteniment integral de les instal·lacions
elèctriques i tèrmiques de varis edificis de l’Ajuntament de Terrassa especificats en el el plec
de prescripcions tècniques i annex núm. 1 d’aquest informe.
No s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de
contractació.
L’objecte del contracte és el servei de manteniment integral de les instal·lacions dels edificis
administratius, centres cívics i casals cívics. En concret de les instal·lacions de:
-

Sanejament
Xarxa d’AFS i ACS
Calderes
Electricitat i enllumenat
Climatització

CPV:
a) 45259000-7 Reparació i manteniment de instal·lacions
b) 50000000-5 Servei de reparació i manteniment
c) 50500000-0 Servei de reparació i manteniment de bombes, vàlvules, aixetes, contenidors
metàl·lics i maquinària.
d) 50532000-3 Servei de reparació i manteniment de maquinaria elèctrica, aparells i equips
associats
e) 50710000-5 Servei de reparació i manteniment d’equips elèctrics i mecànics d’edificis
f) 50730000-1 Serveis varis de reparació i manteniment

b)

Divisió en lots del contracte
L’objecte del contracte es divideix en 2 lots independents segons el tipus d’edificis
-

Lot 1_ Raval-Didó, Pantà i Glòries de l’Ajuntament de Terrassa.
Lot 2_Els Centres Cívics, Casals Cívics i altres edificis administratius.
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c)

Necessitat i idoneïtat del contracte
El contracte és necessari per al compliment i la realització dels fins institucionals de
l’Ajuntament de Terrassa. La naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se
mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisferles, es concreten en la gestió de forma conjunta dels serveis de manteniment integral de les
instal·lacions dels edificis especificats en el Plec de clàusules tècniques adjunt aquest
informe, per tal de millora les despeses i fer possible una millor gestió, més senzilla i
simplificada.

d)

Insuficiència de mitjans
El personal del Servei de Patrimoni i Manteniment no és suficient per portar els
manteniments preventius i correctius d’aquestes instal·lacions.

e)

Preu
El preu base de licitació/preu màxim del contracte és de 246.350 euros, exclòs l’IVA:

Any

Durada inicial
Durada

Eventuals pròrrogues

Despesa

Durada

2020

3 mesos

30.793,75€

2021

12 mesos

123.175,00€

2022

9 mesos

92.381,25€

Despesa

3 mesos

30.793,75€

2023

12 mesos

123.175,00€

2024

9 mesos

92.381,25€

La quota actual corresponent de l’IVA és el 21%
El preu del contracte es formula en termes de preus unitaris referits a l’especificat en el
quadre adjunt:
Lot 1
Unitat
Manteniment preventiu/ normatiu
Eu
Altres operacions obligatòries de
preventiu (segons punt 3,3.2 del
plec de prescripcions tècniques

Unitat
estimades
anuals
1.760 h

Preu/u. màxim, Preu total
exclòs l’IVA
anual

Preu total
contracte

25 €/h 44.000,00€ 88.000,00€

12.000,00€ 12.000,00€ 24.000,00€
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Manteniment correctiu material
(*) (**)

----

7.975,00€ 7.975,00 € 15.950,00€

Manteniment Correctiu ma d’obra
Ee

360h

25€/h

9.000,00€ 18.000,00€

Bossa d’hores per emergències
fora d’horari Ee

150h

40€/h

6.000,00€ 12.000,00€

Import total Lot 1
78.975,00€ 157.950,00€
(*) Els preus dels materials segons annex 5 del Plec de Prescripcions Tècniques
(**) Aquest import forma part de la licitació com a terme fixe, no es pot disminuir ni augmentar.
Lot 2
Unitat
Preu total
estimades Preu/u. màxim, Preu total contracte
exclòs l’IVA
anual
lot 2 anys
anuals

Unitat
Manteniment preventiu/ normatiu
Eu

1.130 h

Altres operacions obligatòries de
preventiu (segons punt 3,3.2 del
plec de prescripcions tècniques

25€/h 28.250,00€

56.500,00

4.000,00€

4.000,00€

8.000,00€

3.750,00€

7.500,00€

Manteniment correctiu material (*)
(**)

-----

3.750,00€

Manteniment Correctiu ma d’obra
Ee

200h

25€/h €

Bossa d’hores per emergències Ee

80h

40€/h

5.000,00€ 10.000,00€
3.200,00€

6,400,00

Import total Lot 2 anual
44.200,00€ 88.400,00€
(*) Els preus dels materials segons annex 5 del Plec de Prescripcions Tècniques
(**) Aquest import forma part de la licitació com a terme fixe, no es pot disminuir ni augmentar.
El pressupost base de licitació es desglossa de la manera següent:
Lot 1
Costos directes (95 %)

150.052,50€

Costos indirectes (5 %)

7.897,50 €
Total

157.950,00 €

Lot 2
Costos directes (95 %)

83.980,00 €

Costos indirectes (5 %)

4.420,00 €
Total

88.400,00 €
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f)

Modificació del contracte que preveurà el PCAP
De conformitat amb l’article 204 i la disposició addicional trenta-tresena es preveu la
possibilitat d’una modificació del contracte en la forma i amb els continguts següents. Si
durant la vigència del contracte les necessitats reals fossin superiors a les estimades
inicialment i objectivament concorreguessin les següents circumstàncies un augment
d’edificis a mantenir pel Servei de Patrimoni i Manteniment i el conseqüent augment
d’instal·lacions a mantenir
D’acord amb aquestes previsions, s’estableix com a import màxim de les noves necessitats,
49.270,00€ exclòs l’IVA. En cap cas l’import total de les modificacions pot incrementar més
del 20% el preu inicial del contracte.
La modificació s’haurà de tramitar abans que s’esgoti el pressupost màxim aprovat
inicialment.

g)

Valor estimat
El valor estimat del contracte, inclosa la durada inicial (2 anys), les eventuals pròrrogues (2
anys) i els increments previstos, és de 541.970,00 euros, exclòs l’IVA.

h)

Pressupost màxim

Eventuals pròrrogues

Eventuals increments
o modificacions

Valor estimat

246.350,00 €

246.350,00 €

49.270,00 €

541.970,00 €

Preu del contracte o contractes successius similars l’exercici precedent o durant els
dotze mesos previs
L’import dels serveis que són objecte d’aquest contracte els darrers dotze mesos ha estat de
78.317,25 euros, inclòs l’IVA (Ref.: Exp. ECAS-3302/2017) i 35.104,04 euros (Ref.: Exp.
ECAS-997/2019).

i)

Finançament i consignació pressupostària
El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte és
de: 37.260,44€ euros, l’IVA inclòs, que es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3000
93303 21300 del Pressupost Municipal vigent, 149.041,75€ euros, que es farà càrrec al
pressupost de l’any 2021 i 111.781,31 € es farà càrrec al pressupost de l’any 2022.
Quadre de previsió de despeses (inclòs IVA) durant la durada del contracte especificat per
lots:
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Any
2020

2021

2022

Durada inicial
Durada

Despesa

3 mesos

12 mesos

9 mesos

Lot 1

23.889,94€

Lot 2

13.370,50€

Lot 1

95.559,75€

Lot 2

53.482,00€

Lot 1

71.669,81€

Lot 2

40.111,50€

La quota corresponent actual de l’IVA és el 21%.
Atès que el contracte comporta despeses que s’hauran d’estendre a exercicis futurs, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el
Pressupost Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
El que actualment es té consignat per aquest tipus de despesa, al Pressupost per l’any
2020, és suficient per atendre una anualitat de la despesa que es proposa contractar.
Els codis DIR3 que s’indicaran a les factures són els següents:
Servei
Patrimoni i Manteniment

j)

Oficina comptable
LA0003834

Òrgan gestor
LA0008908

Unitat tramitadora
LA0008908

Durada del contracte o les dates estimades per a l’inici de l’execució i per a la
finalització
El contracte tindrà una durada de 2 anys prorrogables a dos més, comptats des de l’endemà
de la formalització del contracte.

k)

Procediment d’adjudicació
L'adjudicació del contracte es realitzarà mitjançant procediment obert, de conformitat amb el
que estableix l’article 131.2 de la LCSP.1

1

Art. 131.2. LCSP L’adjudicació s’ha d’efectuar ordinàriament utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació
basats en el principi de millor relació qualitat-preu.
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l)

Clàusules i criteris socials i mediambientals
De conformitat amb el que estableix l’article 1.3 de la LCSP, en tota la contractació pública
s’han d’incorporar de manera transversal i preceptiva criteris socials i mediambientals
sempre que tinguin relació amb l’objecte del contracte.
L’acord del Ple de l’Ajuntament de Terrassa de 24 de novembre de 2014 també va acordar
l’aplicació de clàusules socials en tots els contractes realitzats pel consistori o justificar la no
aplicació.
Les noves contractacions de personal que l’empresa adjudicatària hagi de fer per executar el
contracte s’han d’efectuar, necessàriament, entre persones que es trobin en situació legal
d’atur i, quan sigui possible, entre col·lectius amb particulars dificultats d’inserció en el
mercat laboral.

m)

Conclusions
Es proposa iniciar l’expedient de contractació i licitació del servei de conservació integral de
les instal·lacions de parallamps, portes garatge, portes automàtiques i grups electrògens
dels edificis de l’Ajuntament de Terrassa especificats en el plec de prescripcions tècniques i
annex núm. 1 d’aquest informe.

Sara Rebolleda Mir
Arquitecta tècnica
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