INFORME DE NECESSITAT PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS:
MANTENIMENT D’AMPLIADORS DE COBERTURA TETRA DEL SEM

1

1.- Objecte
1.1.- Denominació: És objecte d’aquest document, justificar la necessitat de la
contractació del manteniment d’ampliadors de cobertura TETRA del SEM.
1.2. Antecedents: El SEM disposa de 4 ampliadors de cobertura que es troben instal·lats
a l’interior d’hospitals i que tenen la funció de proporcionar la cobertura TETRA interior
necessària a les bases assistencials o bé als accessos d’urgències, per tal de garantir
la comunicació radio de veu i dades entre el personal assistencial i la Central de
Coordinació (CECOS).
Amb motiu de la finalització progressiva de la garantia dels equips, l’any 2017 es va
contractar un servei de manteniment dels equips ampliadors pel període d’un any per
mitjà del menor amb nº de carretó 1000008410, el període de vigència del qual finalitza
el 15 de setembre de 2018. Als Acords de nivell de servei regits per l’esmentat contracte
contemplen un temps de resolució de 48 hores laborables.
2.- Justificació de la necessitat i idoneïtat
2.1. Necessitat:
Es precisa estendre la garantia i els serveis de manteniment sobre els equips ampliadors
TETRA del SEM que es troben actualment en servei durant un període de 2 anys,
ampliable a un màxim de 4 anys.
Així mateix, s’ha constatat la conveniència d’ajustar els Acords de nivell de Servei, de
tal manera que el temps de resolució sigui reduit al següent dia laborable (NBD), així
com la necessitat d’ampliar l’abast del manteniment preventiu.
2.2. Idoneïtat:
Per tal de satisfer les necessitats exposades, és precís trametre una nova contractació.
Es proposa que sigui una única contractació donat que l’abast es troba referit a una
única tipologia d’equipament (ampliadors de cobertura) i de serveis professionals
(manteniment).
3.- Carència de mitjans
Al SEM li manca en l’actualitat l’equip humà qualificat i els recursos materials necessaris
per a dur a terme els serveis que són objecte de la contractació, motiu pel qual és precís
una contractació externa.
4.- Lots
Sí: ☐

No: ☒

El contracte no es divideix en lots donat que, d’una banda, els equips objecte del servei
de manteniment són tecnològicament idèntics i subjectes als mateixos criteris de
prestació del servei. D’altra banda, el fet de dividir el contracte en lots implicaria
incrementar el pressupost licitació agregat, donat que caldria contemplar l’estoc d’equips
que cada licitador hauria de posar a disposició del servei, per a cadascun dels lots.
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5. Dades econòmiques
a) Sistema de determinació del preu:
Per determinar el preu del contracte s’ha tingut en compte una estimació del nombre
anual d’avaries, el temps mig dedicat per avaria i per manteniment preventiu, i la tarifa
del perfil professional corresponent pel que fa al manteniment, tal i com es detalla a
l’apartat c).
b) Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul:
Concepte
Pressupost base de licitació
Pròrroga (2 anys)
Modificacions (20%)
Valor estimat del contracte

Import (€)
21.514,00 €
21.514,00 €
4.302,80 €
47.330,80 €

c) Pressupost base de licitació:
El pressupost màxim de la licitació és de 26.031,94 €, IVA inclòs, d’acord amb el següent
desglòs:
Concepte
Import net manteniment
Impost (IVA 21%)
Total

Import (€)
21.514,00 €
4.517,94 €
26.031,94 €

Respecte el servei, els plecs no preveuen l’obligació d’adscriure un nombre determinat
de personal a l’execució del contracte, ni una dedicació exclusiva al mateix, sinó que
estableixen una determinada cobertura horària, així com, a través d’uns compromisos
de nivell de servei, l’obtenció d’un determinat resultat de resposta, amb independència
del número de personal adscrit a l’execució del contracte.
L’import del manteniment queda detallat tal i com s’indica a continuació:

Manteniment

Ut.

Descr Ut

Gestió Servei (1)

0,1

Any

70.000,00 €

7.000,00 €

Mà d'obra avaria radio (2)

5

Estimació nº avaries/any

198,00 €

990,00 €

Manteniment preventiu

4

Intervencions/any

198,00 €

792,00 €

0,5

Estoc ampliador anual

3.950,00 €

1.975,00 €

Proporció anual estoc

Import Ut.

Import Total

Total anual

10.757,00 €

Subtotal Servei de manteniment 2 anys (part fixa)

21.514,00 €

(1) L’import de gestió del servei s’ha calculat tenint en compte una dedicació del 10% del temps (175
hores anuals) d’un enginyer superior en telecomunicacions corresponent al grup funcional 1 del
Conveni Col·lectiu del sector de la indústria sidero-metal·lúrgica, aplicable al sector tecnològic i
activitats desenvolupades per la prestació del servei objecte del concurs. L’import/hora calculat (40
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€/hora), és superior al mínim que estableix l’esmentat conveni pel grup funcional 1, que es detalla
a continuació:

(2) L’import de mà d’obra per la resolució d’avaries està calculat en base a una estimació del nombre
anual d’avisos, dietes, quilometratge mig, així com una dedicació mitja per avaria de 6 hores d’un
operari de manteniment corresponent al grup funcional 5 del Conveni Col·lectiu del sector de la
indústria sidero-metal·lúrgica, aplicable al sector tecnològic i activitats desenvolupades per la
prestació del servei objecte del concurs. L’import/hora calculat (25,00 €/hora), és superior al mínim
que estableix l’esmentat conveni pel grup funcional 5, que es detalla a continuació:

Addicionalment, malgrat el contracte no estableix l'obligació d'adscriure un nombre
determinat de personal a l'execució del contracte, la diferència permet abordar tots els
costos indirectes associats, com la formació permanent obligatòria, assegurances,
prevenció de riscos laborals, la vigilància de la salut o uniformes de personal.
d) Sistema de pagament al contractista:
L’inici dels pagaments s’efectuarà un cop SEM accepti l’inici de la prestació del servei
de manteniment mitjançant la corresponent acta d’acceptació. El pagament del servei
de manteniment s’efectuarà mensualment a mes vençut, fins a la finalització del
contracte.
Tots els pagaments s’efectuaran mitjançant transferència bancària en termini, al compte
que l’adjudicatari determini. Els pagaments de cadascuna de les mensualitats vindrà
determinat per l’import mensual del manteniment.
La factura inclourà el codi de l’expedient, així com el número de la mensualitat sobre el
total.
6. Termini de durada del contracte
La durada del contracte és de 2 anys, a comptar des de la formalització de l’acta
d’acceptació d’inici de servei.
L’inici de servei està previst que tingui lloc 15 dies després de la formalització del
contracte.
El contracte contempla la possibilitat d’executar dos períodes de pròrroga d’un any
cadascun.
7. Tramitació de l’expedient
La present contractació es proposa que sigui:
Ordinària: ☒

Urgent: ☐
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8. Solvència de les empreses licitadores
a) Solvència econòmica i financera
Volum anual de negocis en l’àmbit al que es refereixi el contracte, referit al millor exercici
dins dels tres darrers disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats
de l’empresari i presentació de les ofertes igual o superior al 70% del valor estimat del
contracte.
Mitjà per acreditar la solvència: Aportar els comptes anuals aprovats i dipositats en el
Registre Mercantil corresponents a l’exercici de volum anual de negoci més elevat dels
tres darrers exercicis esmentats. Els empresaris no obligats a presentar les comptes en
registres oficials podran aportar, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.
Solvència tècnica o professional
☒
Relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa que
els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de (com a màxim els tres últims
anys), en què s’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos.
Mínim exigible: L’acreditació d’aquesta solvència tècnica o professional s’efectuarà
mitjançant la relació dels principals serveis efectuats en els tres darrers anys, de igual o
similar naturalesa que els constitueixen l’objecte del contracte, quin import anual
acumulat en l’any de major execució (sigui igual o superior al 70 per cent) de l’anualitat
mitjana del contracte.
Mitjà d’acreditació: Declaració responsable.

☐
Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no la
empresa, participants en el contracte, especialment aquells encarregats del control de
qualitat.
Mínim exigible: (cal indicar el personal o les unitats tècniques que s’hauran d’adscriure
al contracte)
Mitjà d’acreditació: Declaració responsable.

☐

Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures utilitzades per
l’empresari per garantir la qualitat i els mitjans d’estudi i investigació de l’empresa.
Mínim exigible: (cal indicar)
Mitjà d’acreditació: Declaració responsable.

☐

Títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa i, en
particular, del responsable o responsables de l’execució del contracte així com dels
tècnics encarregats directament del mateix, sempre que no s’avaluïn com a criteri
d’adjudicació.
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☐
Indicació de les mesures de gestió mediambiental que l’empresari podrà aplicar
a l’executar el contracte.
Mínim exigible: (cal indicar)
Mitjà d’acreditació: Declaració responsable.

☐

Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa i del número de directius
durant els tres últims anys, acompanyada de la documentació justificativa corresponent.
Mínim exigible: (cal indicar)
Mitjà d’acreditació: Declaració responsable i la documentació que es consideri adient
per a la seva validació per part de la mesa de contractació.

☒

Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del qual es disposarà
per a l’execució dels treballs o prestacions.
Mínim exigible:
-

Analitzador d’espectres
Mesurador de ROE
Ordinador portàtil
Terminal portàtil TETRA

Mitjà d’acreditació: Declaració responsable.

☒

Indicació de la part del contracte que l’empresari té eventualment el propòsit de
subcontractar.

Mínim exigible: 60% com a màxim. Es permetrà la subcontractació en els següents
àmbits:
-

Serveis professionals pel manteniment correctiu
Suport del fabricant

Mitjà d’acreditació: Declaració responsable.
c) Classificació empresarial
No es precisa.
9. Compromís de dedicar o adscriure a l’execució del contracte determinats
mitjans personals o materials

-

Analitzador d’espectres
Mesurador de ROE
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-

Ordinador portàtil
Terminal portàtil TETRA

10. Criteris d’adjudicació

A) CRITERIS NO AUTOMÀTICS

10

- PROCEDIMENTS EMPRATS
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Aquest apartat es valorarà amb un màxim de DEU (10) punts
La valoració d’aquest apartat tindrà en compte els procediments emprats pel desenvolupament de
les tasques associades al manteniment correctiu. Es valorarà millor l’oferta que aporti el procediment
més rigorós i complet, i que quedi il·lustrat amb diagrames de fluxos que especifiquin les tasques i
les dependències entre elles.
Categorització de la valoració:
Insuficient: s’atorguen 0 punts
Superficial: s’atorguen 2 punts
Suficient: s’atorguen 4 punts
Satisfactori: s’atorguen 6 punts
Molt satisfactori: s’atorguen 8 punts
Excel·lent: s’atorguen 10 punts

B) CRITERIS AUTOMÀTICS

90
90

- OFERTA ECONÒMICA DEL MANTENIMENT
Puntuació:
90 punts
L’import màxim és de 21.514,00 € , IVA exclòs
La valoració de la proposta econòmica es regirà per la següent fórmula:
ó_

ò

90 .

_
_

_ é _
_

Total

100

11. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
Es considerarà anormalment baixa o amb valors desproporcionats aquella oferta que
estigui més d’un 15% per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d’un únic licitador,
més d’un 20% per sota de l’import licitat.
12. Garantia definitiva
Sí:

☒

No: ☐
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13. Condicions especials d’execució
És condició especial d’execució del contracte que es compleixi en tot moment el conveni
col·lectiu sectorial i territorial que li sigui d’aplicació als treballadors que puguin
desenvolupar tasques a l’empara d’aquest contracte.
Aquesta condició té al mateix temps el caràcter d’obligació contractual essencial, i el
seu incompliment pot donar lloc a la resolució del contracte.
14. Condicions essencials del contracte
El licitador s’obliga a disposar de l’estoc de material que permeti assolir l’ANS del temps
de resolució d’avaries.

15. Penalitats
En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment
dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes es podrà acordar
la imposició de les penalitats següents:
Falta

Sanció

Lleu

Penalitat econòmica fins al 2% de la facturació mensual

Greu

Penalitat econòmica fins al 5% de la facturació mensual

Molt greu

Penalitat econòmica fins al 10% de la facturació mensual o rescissió del
contracte.

L’aplicació reiterada de faltes i penalitats, per l’incompliment dels ANS establerts, com
per raons subjectes a la forma en que es proporciona el servei, o en cas de negligència
per part del personal de l’empresa adjudicatària en el desenvolupament dels serveis
realitzats sota aquesta contractació, o incompliment reiterat de les clàusules de la
mateixa, el SEM podrà donar per finalitzat el contracte, amb la corresponent notificació
escrita a l’empresa adjudicatària.

Faltes lleus:
-

No acreditar-se oportunament a les instal·lacions de SEM i/o tercers.

-

Tracte inadequat amb el personal de la seu del SEM (propi i/o tercers).

-

No posar en coneixement del SEM l’inici de la realització d’una acció
correctora.

-

No realització, retard en la presentació i/o no concreció tècnica dels informes.
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Faltes greus
-

Malmetre, voluntària o involuntàriament, bens de les dependències del SEM.

-

Incompliment dels ANS establerts, o millorats per l’adjudicatari, durant el
període de prestació dels serveis.

-

Desconeixement demostrat de les instal·lacions i configuracions establertes
en els sistemes objectes del servei.

-

Incórrer en TRES (3) faltes lleus durant el període de vigència del contracte.

-

Substituir el personal tècnic sense coneixement per part del SEM.

Faltes molt greus
-

No iniciar una actuació correctora en el sistema avariat un cop exhaurit el
temps màxim de resolució.

-

Incórrer en TRES (3) faltes greus durant el període de vigència del contracte.

-

Baixa qualitat contrastada i reiterada en la prestació dels serveis de
manteniment.

-

Demora en l’inici de la prestació del servei.

16. Persona responsable del contracte
-

Responsable del contracte: Raimon Dalmau
Interlocutor: Xavier López

17. Modificació del contracte
Sí:

☒

No: ☐

Descripció: La modificació del contracte es durà a terme en el/s supòsit/s, amb les
condicions, l’abast i els límits que es detallen en aquesta clàusula i d’acord amb el
procediment següent:
El contracte ha de preveure la modificació d’un 20% del preu inicial del contracte, tenint
en compte les següents particularitats:
a. Disminució del parc d’ampliadors de cobertura a mantenir.
b. Augment del parc d’ampliadors de cobertura a mantenir.
18. Subcontractació
Sí:

☒

No: ☐

Es permetrà la subcontractació en els següents àmbits:
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-

Serveis professionals pel manteniment correctiu
Suport del fabricant

Els serveis subcontractats no podran excedir el 60% del valor del contracte.
19. Revisió de preus
Sí: ☐

No: ☒

Descripció:
20. Termini de garantia
Sí: ☒

No: ☐

Descripció: Durant la vigència del contracte.
21. Dades de caràcter personal
Si: ☒

No: ☐

Nivell de protecció: Alt, degut a que l’adjudicatari podrà tenir accés a dades de salut en
el moment d’aplicar revisions preventives, a través d’escoltes de converses radio entre
CECOS i les unitats assistencials.

22. Contingut de la proposta a presentar pels licitadors
Els licitadors presentaran les seves ofertes incloent tota aquella informació que
considerin oportuna per a millor claredat de la proposta. El licitador presentarà la seva
oferta en paper i en format digital (PDF).
Pel que fa al contingut del Sobre B, es considera necessari que el licitador detalli en la
seva proposta, com a mínim, els apartats següents:
•

Descripció dels serveis de manteniment i altres activitats

•

Procediments emprats

•

Certificat d’inscripció del licitador, o bé de l’empresa que aquest subcontracti per
la prestació dels serveis de manteniment dels equips, en el Registre
d’Instal·ladors de Telecomunicacions de Catalunya (RITC). Acreditació
mitjançant l’aportació del corresponent certificat d’inscripció
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23. Model d’oferta econòmica
Pel que fa al contingut del sobre C, els licitadors hauran de seguir el format de l’Annex
2:

24. Altres observacions

DIRECTOR DE SISTEMES
D’INFORMACIÓ I TIC
Firmado
digitalmente por
CPISR-1 C
CPISR-1 C Raimon
Raimon
Dalmau Parés
Dalmau Parés Fecha: 2018.09.20
12:18:14 +02'00'

CAP UNITAT
TELECOMUNICACIONS

Firmado
digitalmente por
CPISR-1 C Xavier
Lopez Murtra
Fecha: 2018.09.20
11:30:39 +02'00'
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