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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGULEN EL
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
1.- OBJECTE DE LA CONTRACTACIÓ
L’objecte de la contractació és mixta, però té la característica principal de servei de
manteniment d’aparells desfibril·ladors externs automàtics (DEA) de titularitat
municipal, en concret 14 aparells de la marca i model ‘Cardiac Powerhart G3’ i 3
aparells de la marca i model ‘Samaritan 350D’. En conseqüència d’aquest servei,
caldrà poder oferir el subministrament dels recanvis de les corresponents 17
bateries, 17 elèctrodes d’adults i 17 elèctrodes pediàtrics amb la periodicitat
establerta en la normativa vigent, segons l’ús que se’n faci i les indicacions
tècniques del fabricant dels aparells.
El desenvolupament de l’objecte del contracte es realitzarà en els 17 aparells que té
a la seva disposició aquesta corporació, i que estan situats fora de l’àmbit sanitari i
distribuïts en les diverses dependències municipals i zones de la via pública que
indica la següent taula:
Taula 1. Nombre, ubicació i marca i model dels DEA de la corporació
UBICACIÓ

MARCA I MODEL

2

Policia local

c/ Sant Llorenç, 7

portàtils

Cardiac Science G3
Automàtic

2

Bombers voluntaris ADF

c/ Berguedà, 39 (Pol.
Pla Bruguera)

portàtils

Cardiac Science G3
Automàtic

1

Mercat municipalAuditori municipal

Plaça Major s/n

exterior

Cardiac Science G3
Automàtic

1

Pavelló Dani Pedrosa

c/ de Sant Feliu, 2

interior (davant
consergeria)

Cardiac Science G3
Automàtic

1

Pavelló Joaquim Blume

c/ de Joaquim Blume,
15 B

interior (davant
portes de vidre)

Cardiac Science G3
Automàtic

1

Pavelló Puigverd

c/ del País Valencià, 1

interior (en la sala
connectora amb
sala fitness SIGE)

Cardiac Science G3
Automàtic

1

Pistes d'atletisme

c/ de la Garrotxa, 1

interior (escales
entrada)

Cardiac Science G3
Automàtic

1

Espai Tolrà

Ctra. de Sabadell, s/n

interior

Cardiac Science G3
Automàtic

1

Casal Avis Catalunya

c/ Prat de la Riba, 17

interior (costat
porta entrada)

Cardiac Science G3
Automàtic

1

Racó Esports

c/ Brutau, 19 (St.
Feliu del Racó)

interior (a
recepció)

Cardiac Science G3
Automàtic

1

marquesina autobús

Plaça del Munt s/n (St.
Feliu del Racó)

exterior

Cardiac Science G3
Automàtic

1

seu AVV de Can Font Ca n'Avellaneda

c/. Nostra Senyora de
la Salut, 2

interior (davant
consergeria)

Cardiac Science G3
Automàtic

1

marquesina autobús

c/ Coma Grossa- Coll
Monner (Urbanització
El Balcó Sant Llorenç)

exterior

Samaritan PAD
350P

1

Escola Sol i Lluna

c/ Bassetes s/n

exterior

1

IES Puig de la Creu

c/ d' Alemanya, 34

interior
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Samaritan PAD
350P
Samaritan PAD
350P

Aquest contracte es regirà per preus unitaris (IVA exclòs), si bé es preveu una
despesa màxima estimada anual.
Donat que és un contracte de tracte successiu, amb preus unitaris l'Ajuntament de
Castellar del Vallès no s'obliga a esgotar el pressupost sinó que la despesa
efectuada dependrà dels serveis de manteniment i comandes de subministrament
de material que es realitzin en funció de les necessitats de l'Ajuntament.
Els béns oferts hauran de complir les normatives ambientals vigents en el moment
del seu subministrament i durant el seu cicle de vida: obtenció de la matèria
primera, fabricació, embalatge, distribució i reciclatge.
S’estableix com a Condició Especial d’Execució del contracte que l’empresa
adjudicatària s’ha de fer càrrec i s’ha de responsabilitzar de la gestió, retirada i el
reciclatge de l’embalatge dels productes utilitzats durant el servei de manteniment i
i/o subministrament de materials.
Les ofertes es presentaran en el model i en la forma que es detalli en el Plec de
clàusules administratives.
2.- COBERTURES DEL SERVEI DE MANTENIMENT I DEL MATERIAL A
SUBMINISTRAR
El servei de manteniment i subministrament inclou, per als equips ubicats com
assenyala la taula 1, tant l’assistència tècnica com el manteniment preventiu, que
haurà de contemplar, com a mínim:
-

-

-

-
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Revisió anual del funcionament de tots els aparells DEA i del bon estat de
tots els seus components, amb entrega de la corresponent certificació
tècnica i/o albarà de servei i/o subministrament de material a la unitat de
salut pública de l’Ajuntament.
Revisió anual del sistema o dispositiu de subjecció (cabina, tòtem o similar
que els subjecti) i del bon estat de tots els seus components, amb entrega
de la corresponent certificació tècnica i/o albarà de servei i/o
subministrament de material a la unitat de salut pública de l’Ajuntament.
Revisió anual dels cartells, enganxines i altres sistemes de senyalització
visual i/o digital de la localització dels aparells DEA, amb entrega de la
corresponent certificació tècnica i/o albarà de servei a la unitat de salut
pública de l’Ajuntament.
Resolució de les incidències, averies, substitució immediata dels elements
necessaris, restitució del ple funcionament del desfibril·lador i de tots els
seus components després del seu ús en un màxim de 24 h, amb entrega de
la corresponent certificació tècnica i/o albarà de servei i/o subministrament
de material a la unitat de salut pública de l’Ajuntament.
Resolució de les incidències, averies, substitució immediata dels elements
necessaris (incloses les piles de l’alarma sonora i visual), restitució del ple
funcionament del sistema o dispositiu de subjecció (cabina, tòtem o similar
que els subjecti), amb entrega de la corresponent certificació tècnica i/o
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albarà de servei i/o subministrament de material a la unitat de salut pública
de l’Ajuntament.
Resolució de les incidències, averies, substitució immediata dels elements
necessaris, restitució del ple funcionament dels cartells, enganxines i altres
sistemes de senyalització visual i/o digital de la localització dels aparells
DEA, amb entrega de la corresponent certificació tècnica i/o albarà de servei
i/o subministrament de material a la unitat de salut pública de l’Ajuntament.
Canvi de les bateries i elèctrodes abans de la seva data de caducitat.
Actualitzacions i modificacions del software dels desfibril·lador que siguin
necessàries per al compliment de les normatives vigents en cada moment.
Neteja anual i integral de les cabines, tòtems o similar que subjecti als
aparells DEA.
Actuacions de reparació incloses en les garanties.
Durant el període comprès entre l’ús dels aparells DEA i la corresponent
substitució del material necessari (bateries i/o elèctrodes d’adults i/o
pediàtrics i d’altres elements que fossin necessaris pel bon funcionament
dels equips), l’adjudicatari deixarà sense cost afegit a l’Ajuntament, un
equip de substitució complert (DEA + bateria + elèctrodes adult +
elèctrodes pediàtrics i d’altres elements que fossin necessaris pel bon
funcionament dels equips).
Acreditació de disposar de mètodes de gestió de la qualitat mitjançant
certificació ISO 9000 o equivalent vigent.

L’empresa adjudicatària tindrà l’obligació de realitzar el servei i subministrament
d’entrega de material que li comuniqui la unitat de salut pública d’acord amb
l’apartat 4 d’aquest Plec.
Es penalitzarà l’ incompliment dels terminis de lliurament fixats en aquest plec o de
la millora dels terminis de lliurament oferts per l’empresa, aplicant el que s’indica al
plec de clàusules administratives particulars i a l’annex 8 règim d’incompliments i
penalitats.

CPV

CODI
SERVEI/ARTICLE

50420000-5

001

33182100-0

002

33182100-0

003

33182100-0

004

33182100-0
33182100-0

005
006

33182100-0

007

NOM DE MATERIAL

Revisió aparell DEA (Cardiac Powerhart
G3 o Samaritan PAD 350P) i de la cabina,
tòtem o similar que el subjecti
Bateria Cardiac (525€) Cardiac Powerhart
G3
Elèctrodes adults Cardiac Powerhart G3
Elèctrodes pediàtrics Cardiac Powerhart
G3
Bateria Samaritan PAD 350P
Elèctrodes adults Samaritan PAD 350P
Elèctrodes pediàtrics Samaritan PAD
350P

PREUS MÀXIM
IVA EXCLÒS

TERMINI
LLIURAMENT
(dies hàbils)

100,00
€/aparell

anual

525,00
€/unitat
82,00 €

5 dies
5 dies

95,00 €

5 dies

75,00 €
25,00 €

5 dies
5 dies

60,00 €

5 dies

El codi CPV, juntament amb el Codi d’article indicats en aquest procediment obert
simplificat sumari, així com el codi del centre de cost, lloc i horari de lliurament
d’acord amb l’apartat 4 d’aquest plec hauran de ser respectats per les empreses
adjudicatàries en el servei de manteniment i en les comandes de subministrament.
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3.- SERVEI DE MANTENIMENT I MATERIAL A SUBMINISTRAR
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33182100-0

Desfibril·lador

50420000-5

Serveis de reparació i manteniment d’aparells mèdics i
quirúrgics

4.- CENTRE DE COST, LLOC I HORARI DE LLIURAMENT SERVEI DE
MANTENIMENT I MATERIAL A SUBMINISTRAR
Codi
CC
12

Centre
Cost
SALUT

Edifici

Adreça

Horari

a/e contacte

Tel.

ESPAI
TOLRÀ

C PORTUGAL 2C, PL 1

8:00 15:00

msaez@castellarvalles.cat

937 144 040

La recepció del servei de manteniment i material a subministrar es centralitza en
primera instància a l’espai Tolrà, des del qual s’acompanyarà als tècnics de
l’empresa adjudicatària fins al lloc on es troba situat cadascun dels DEA d’acord
amb l’apartat 2 d’aquest plec
5.- DURADA
a) Durada inicial
El contracte, un cop acceptada l’adjudicació pel contractista, tindrà una durada de
dos (2) anys a comptar des de l’inici del servei i, en conseqüència, del
subministrament.
La data d’inici del servei i del subministrament es fixarà en la resolució de
l’adjudicació d’acord amb l’article 35.1.g) LCSP.
b) Possibles pròrrogues

La pròrroga serà obligatòria per al contractista quan aquesta se li hagi comunicat
amb una antelació mínima de 2 mesos a la finalització de la durada del contracte.
6.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
Es preveu una modificació contractual d’un 20% com a màxim, d’acord amb les
disposicions que determina l’article 204 de la LCSP, i el procediment previst en els
articles 203 a 207 de la LCSP.
El present expedient de contractació es podrà modificar únicament, sense poder
modificar els preus unitaris previstos en el contracte, si el nombre d’aparells que
disposa aquesta corporació augmenta i, en conseqüència, s’ha de tramitar el servei
de manteniment i, quan sigui convenient, el subministrament de les bateries i els
elèctrodes. Per tant, es podrà ampliar aquest servei i subministraments fins arribar
al topall màxim indicat.
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El contracte serà prorrogable de forma expressa dues (2) anualitats més, sense que
la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de quatre (4)
anys.
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Tanmateix, també entra en consideració les modificacions no previstes d’acord amb
allò que determina l’article 205 LCSP.

7.- FACTURACIÓ
El servei i les comandes de material es facturaran una vegada hagin estat
subministrades en la seva totalitat i amb una periodicitat trimestralment. Les
factures s’hauran d’emetre a l’Ajuntament de Castellar del Vallès, d’acord amb les
condicions establertes al Plec de clàusules administratives.

El sistema de facturació ha de permetre els següents paràmetres:
- Les factures hauran d’especificar el número de contracte CONT2000004.
- Les factures hauran d’especificar el servei de manteniment realitzat
especificant el lloc del municipi on s’ha realitzat i/o els articles subministrats
i el lloc de recepció d’aquest, i la validació de la Unitat de Salut pública.
- Cada factura podrà reflectir diversos serveis i/o comandes.
Els paràmetres assenyalats són d’obligat compliment.
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Signat digitalment, a Castellar del Vallès en la data que consta en la signatura.
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