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1.

INTRODUCCIÓ I OBJECTE

L’HTVC, inaugurat l’any 1974, compta amb 13 aparells elevadors (A.E.) per a permetre la
comunicació vertical entre les diferents plantes de l’edifici.
Segons el reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovada pel Reial decret 88/2013, de 8 de
febrer, és imprescindible comptar amb un contracte de manteniment, conservació amb una empresa
autoritzada. Es preveu fer la contractació de l’01/01/2023 al 31/12/2026).
Aquest document estableix les condicions bàsiques a partir de les quals els licitadors hauran de
formular la seva proposta per al manteniment i modernització dels aparells elevadors del Hospital de
Tortosa Verge de la Cinta, (en endavant HTVC), relacionats en l’annex I.
La finalitat del manteniment d'aquesta contractació és la de revisar, controlar, ajustar, reposició de
material, reparacions i serveis d'avaries a efectuar als aparells elevadors, i té com a objectiu primordial
mantenir en bon estat de conservació les seves parts i elements que els composen per així garantir la
seguretat deis usuaris, facilitant l’obtenció de les funcions i prestacions que han de complir, atenent i
donant solució a les avaries que puguin sorgir i portant a terme els plans de manteniment preventiu
fixats per les normes i sistemes de I ‘empresa mantenidora, tot assegurant el compliment de la
normativa vigent.
La finalitat de la modernització tecnològica d’aquest contracte consisteix en la execució de
determinades millores en els aparells elevadors subjectes al contracte de manera que aquests
esdevinguin més segurs, més fiables i més eficients energèticament.

2.

CARACTERÍSTIQUES DE L’EMPRESA OFERTANT

L’empresa licitadora haurà de complir i per tant, acreditar les següents documents, certificacions i/o
condicions.
Cal presentar amb la oferta tècnica els documents acreditatius relacionats a continuació. La no
presentació d’aquests documents serà motiu suficient d’exclusió.
-

Registre d’empreses conservadores d’aparells elevadors-ascensors RECAE.
És requisit indispensable, disposar de la corresponent Certificació d’Inscripció en el RECAE.
Caldrà que es presenti aquest certificat acreditatiu juntament amb la documentació de la oferta
tècnica. La no presentació d’aquest document serà motiu suficient d’exclusió.

-

L’empresa licitadora haurà de presentar una declaració signada per representant legal de
l’empresa licitadora, on s’especifiqui que es compromet a complir amb els temps de resposta
en cas de rescat i avaria segons Annex II i altres requeriments del PPT.

-

Mitjans tècnics, equips auxiliars.
Relació de mitjans tècnics i equips auxiliars que el licitador posa a disposició del servei de
manteniment que justifiquin la capacitat de compliment del contracte.

-

Assegurança de responsabilitat civil.
Caldrà presentar, en la oferta tècnica, documentació que acrediti l’existència d’una
assegurança de responsabilitat civil per un import no inferior als 20.000.000 d’€ per part del
licitador, amb cobertura pels danys que es puguin ocasionar a tercers, com a conseqüència de
les operacions de manteniment, avaries i també de possibles incidents dels aparells elevadors,
objecte del contracte.
Així mateix, aquesta pòlissa haurà de cobrir els danys que es puguin ocasionar a les
instal·lacions i elements objectes del manteniment, al personal i/o usuaris dels Centres, en les
mateixes condicions.
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Aquesta pòlissa haurà d’estar activa durant tota la vigència del contracte i l'empresa
adjudicatària assumeix la responsabilitat civil i les obligacions fiscals que es derivin pels danys
que pogués causar a tercers per raó o amb ocasió dels treballs i/o incidents del aparells
elevadors contractats, essent obligació d'aquesta indemnitzar per aquests danys.
-

Programa de manteniment.
Es obligació i responsabilitat de l’empresa adjudicatària garantir la seguretat i disponibilitats de
l’ascensor a través del programa de manteniment.
El licitador presentarà un MODEL, a títol d’exemple, de quadre d’actuacions i revisions de
manteniment preventiu i normatiu per cada tipologia d’aparell elevador (electromecànic,
hidràulic i PMR).
Presentació d’un model de fitxa tècnica de cada aparell elevador, a complimentar durant
l’execució del contracte.
Específicament ha de fer constar que es complirà durant tot el període del contracte aquest
plec de prescripcions tècniques en general i específicament el relatiu al temps de resposta del
punt 3.3.
L’empresa adjudicatària està obligat a gestionar, a càrrec d’aquest, i mitjançant transportistes i
gestors autoritzats, tots els residus generats durant l’execució de les tasques de manteniment.
A petició del cap de manteniment de l’HTVC, es facilitaran les dades d’aquesta gestió de
residus.
En cap cas pot quedar cap residu de les tasques de manteniment en el centre. Aplicar mesures
per executar el servei de manteniment d’ascensors en el marc la bona gestió ambiental.
Metodologia de gestió i tractament dels residus generats amb l’activitat de manteniment.
Transport de residus a gestors autoritzats.

-

Declaració aplicació franquícia.
L’empresa licitadora aportarà una declaració signada per representant legal de l’empresa
licitadora, on s’especifiqui que es compromet a aplicar, en els mateixos termes i condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, una Franquícia de (especificar import) € (més IVA), per a cada
actuació o reparació, en cas de resultar adjudicatari.

-

Telèfon d’urgències
Amb atenció les 24 h, 365 dies, amb registre de trucades i d’un servei d’actuació PER
INCIDÈNCIES, AVARIES I RESCATS, les 24 hores, 365 dies.

-

-

Certificacions obligatòries següents:
o

ISO 14001, o certificat EMAS, EKOSCAN, BSI, ECOPROFIT o equivalent en gestió
ambiental.

o

Certificat ISO 9001, SixSigma, Lean o TQM, o equivalent.

o

Certificat de Sistemes de gestió de la seguretat i salut en el treball OHSAS 18001 o ISO
45001

Aquests certificats, han d’estar vigent des del moment de la presentació de l'oferta per part de
l'empresa, i emesa per organisme competent i ha de ser en l’àrea del disseny, fabricació,
manteniment i/o conservació d’aparells elevadors.

D’altra banda, es valorarà positivament segons l’indicat en el punt 11.2.2, que la empresa que licita,
estigui en possessió de les certificacions:
-

Es valorarà l’acreditació del certificat de Sistemes de gestió d’Ecodisseny conforme a la Norma
ISO 14006 en l’àrea del disseny, manteniment i/o conservació d’aparells elevadors o certificat
equivalent.

-

L’acreditació del certificat Petjada de carboni conforme a la Norma ISO 14064 en l’àrea del
manteniment i conservació d’aparells elevadors o certificat equivalent.
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Aquests certificats, han d’estar vigent des del moment de la presentació de l'oferta per part de
l'empresa, i emesa per organisme competent i ha de ser en l’àrea del disseny, fabricació, manteniment
i/o conservació d’aparells elevadors.

3.

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MANTENIMENT

L’adjudicatari no podrà subcontractar en cap cas, les feines de manteniment dels ascensors a
altres empreses o personal autònom sense l’autorització expressa de la propietat..
Les intervencions a realitzar en els aparells elevadors i els seus components són:
•
•
•

Manteniment Preventiu
Manteniment Normatiu
Manteniment Correctiu

A continuació es detalla cadascuna d’elles i es fa esment de les particularitats que s’han de tenir en
compte:

3.1. Manteniment preventiu
El manteniment preventiu consta d’una sèrie d’accions necessàries per conservar i garantir el bon
funcionament dels diferents aparells elevadors. Cada acció té una finalitat pròpia i evita una disfunció
posterior del mateix. El nivell de qualitat de funcionament de l’element durant la seva vida útil és,
llavors, constant. Atès que les accions són periòdiques i els elements estan definits, és possible establir
una sistemàtica d’actuacions.
El manteniment preventiu es realitzarà segons un quadre d’actuacions, d’acord amb la modalitat de
manteniment a tot risc dels aparells i segons la seva tipologia (electromecànic, hidràulic, PMR, etc.),
d’acord amb la normativa vigent, especificant les accions a efectuar i la seva periodicitat, numero de
revisions anuals (amb el mínim d’una al mes) i que l’empresa licitadora haurà de presentar un model en
la oferta tècnica.
Els quadres d’accions que s’hauran de realitzar inclouran els cicles necessaris per a garantir el
correcte funcionament dels aparells i demés elements on calgui manteniment. Aquests cicles tindran la
periodicitat convenient, segons les necessitats previstes.
En els quadres d’actuacions, es contemplarà els aspectes següents:
•

Nom del sistema: cabina, sala de màquines, fossat…

•

Element específic del sistema: quadre de maniobra, motor…

•

Descripció de les actuacions específiques a realitzar

•

Periodicitat amb què es realitzarà la mateixa.

Les visites programades als Centres es duran a terme en horari d’activitat normal del Centre, que
serà durant els dies feiners des de les 8.00 hores fins les 22.00 hores, dissabtes exclosos.
El pla de manteniment preventiu no té un caràcter limitador i l’adjudicatari haurà de realitzar totes
les operacions necessàries per a mantenir les instal·lacions en les degudes condicions de funcionament.
És obligatòria la presència de personal manteniment de l’empresa adjudicatària, en cada una de les
instal·lacions i aparells contractats, com a mínim un dia a la setmana en dies laborables totes les
setmanes de l’any.
Es valoraran positivament freqüències superiors segons l’indicat en el punt 11.2.1
En qualsevol cas per aquelles operacions que representin possibles molèsties per al personal del
Centre o bé per al públic, s’hauran de programar obligatòriament en cap de setmana o en horari de nit
(22:00h a 07:00h).
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3.2. Manteniment normatiu
Tècnicament no diferirà del manteniment preventiu i també es realitzarà mitjançant cicles
preestablerts subjectes a calendari planificat, segons sigui indicat pels diferents organismes oficials i
d’acord amb la normativa vigent.
El quadre d’actuacions preventives de l’apartat anterior (manteniment normatiu), es
complementarà amb les que especifica la normativa vigent. Si bé en el manteniment preventiu cada
licitador proposarà, segons el seu criteri professional, els serveis concrets de manteniment per a cada
element i/o sistema, en el cas del manteniment normatiu s’aplicarà de forma rigorosa el que prescriu la
normativa vigent (ITIC., Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament
d'Empresa i Ocupació, REBT, Reglament d’Aparells Elevadors, etc.)
L’empresa adjudicatària procedirà a la legalització de les instal·lacions quan amb motiu d’una
reforma o modificació així sigui requerit. En el cas que alguna de les instal·lacions objecte d’aquest
contracte no disposin de la corresponent legalització i/o autorització de posada en funcionament,
l’empresa adjudicatària redactarà el preceptiu projecte de legalització, signat i visat i el presentarà en els
Serveis Territorials o EIC corresponent.
L’adjudicatari tindrà tota la informació i els llibres oficials actualitzats a la data de la darrera revisió
normativa duta a terme, a efectes de poder-ne donar compliment i puntual compte als Organismes
Oficials, Companyies asseguradores, etc. Aquesta informació romandrà al Centre i a disposició del
Responsable Tècnic d’Infraestructures de l’Àmbit. Quedi ben entès que l’adjudicatari posarà la
informació a disposició de l’Institut Català de la Salut quan li sigui demanada, abstenint-se d’atendre de
forma directa cap sol·licitud que li faci qualsevol altre estament.
El cost de la inspecció tècnica periòdica reglamentaria per part d’una EIC i l’assistència de personal
tècnic de l’empresa mantenidora en el moment de la Inspecció, aniran a càrrec de la empresa
adjudicatària. Tant dels costos que corresponguin a la inspecció per canvi de mantenidor, a les
inspeccions periòdiques com dels que se’n derivin de les successives inspeccions que s’hagin de fer
degut als defectes que es pugin trobar.
Les peticions d’inspecció periòdiques a la EIC, corresponen a l’empresa adjudicatària en la data que
determina l’Acta de l’anterior inspecció.
L’adjudicatari està obligat a estar present i acompanyar a la EIC, en la inspecció periòdica
reglamentaria. Informarà amb antelació de la data de la inspecció, al cap de manteniment per facilita
que algun representant de l’ICS pugui estar present a la inspecció en cas que l’ICS així ho consideri.
Abans de 5 dies hàbils, la empresa adjudicatària ha d’informar per escrit al responsables de l’ICS del
resultat de la mateixa, així com de les actuacions i els seus terminis, que cal dur a terme per resoldre el
defectes de l’acta en el cas que aquesta sigui NO favorable.
Les despeses dels defectes a corregir detectats per una EIC, tant sigui dels que corresponguin a la
inspecció per canvi de mantenidor, a les inspeccions periòdiques com dels que se’n derivin de les
successives inspeccions que s’hagin de fer degut als defectes que es pugin trobar seran a càrrec del
mantenidor, exceptuant les que siguin degudes a causa d’un canvi normatiu, en que la empresa
adjudicatària haurà d’enviar pressupost a l’ICS.

3.3. Manteniment correctiu
L’empresa adjudicatària comptarà amb un Telèfon d’urgències amb atenció les 24 h, 365 dies, amb
registre de trucades i d’un servei d’actuació PER INCIDÈNCIES, AVARIES I RESCATS, les 24 hores, 365 dies.
La solució i reparació de les avaries que sorgeixen en els diversos sistemes i elements han d’estar
contemplades en l’oferta. El mecanisme del manteniment correctiu serà el següent:
•

Avaries no urgents

Seran resoltes aprofitant la visita de manteniment preventiu, sempre i quan no afectin al
funcionament o a la seguretat de l’aparell elevador. Quan el responsable del centre rebi la notificació
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d’una incidència, donarà avís via e-mail o telèfon a l’empresa adjudicatària (al telèfon i/o adreça
electrònica que l’empresa adjudicatària posarà a disposició del contracte).
•

Avaries de resolució urgent

Es trametrà l’avís d’avaria urgent via telefònica a l’empresa de manteniment durant els horaris de
funcionament dels centres i aquesta es comprometrà a donar un temps de resposta immediat (inferior a
dues hores, des de la trucada fins la presencia al centre). Cal tenir en compte que el HTVC té un
funcionament de 24 hores, 365 dies a l’any i que els aparells elevadors es consideren un element crític
dintre de les instal·lacions de l’hospital, per la qual cosa és requisit indispensable que l’empresa
adjudicatària haurà de respondre avisos urgents durant nits i festius per la qual cosa posarà a disposició
del Centre un telèfon d’urgències amb disponibilitat les 24 h del dia. Les avaries de qualsevol dels
muntallits seran considerades sempre avaries urgents.
En qualsevol cas, es recorda que és obligatòria la presència de personal de manteniment com a
mínim un dia a la setmana de dilluns a divendres totes les setmanes de l’any. Aquelles operacions que
representin possibles molèsties per al personal del Centre o bé per al públic, s’hauran de programar fora
dels horaris de més afluència o de baixa activitat assistencial o si cal quan el centre esta aturat o tancat.
Es determina i exigeix compromís de temps de resposta en cas d’avaria o rescat i de reparació
segons Annex II. El temps màxim de reparació d’un aparell elevador serà sempre el mínim possible i
inferior a 2 hores en cas dels elevadors muntallits, podent-se allargar fins les 48h en cas de manca de
recanvi, que caldrà justificar adequadament. Cal presentar justificant de capacitat de la empresa
licitadora per poder complir aquests apartats.
Les visites pel manteniment correctiu es faran normalment en hores d’activitat normal del Centre,
excepte en els casos d’urgència o necessitat justificada. Per als Centres que tinguin atenció les 24 hores
aquestes podrà ser necessari programar-les en hores de baixa activitat assistencial o menor afectació.
Els operaris aniran vestits amb roba de feina, amb la identificació de l’empresa ben visible.
L’aspecte general de l’operari i de la seva indumentària serà extremadament pulcre, considerant
l’atenció que requereix un centre mèdic. Per la mateixa circumstancia, totes les intervencions i/o
treballs s’hauran de fer amb una especial cura i s’acabaran amb una neteja rigorosa (duta a terme pels
propis operaris de l’empresa adjudicatària) de la instal·lació i/o de l’àrea de treball.
Les intervencions es duran a terme procurant el mínim de destorb al desenvolupament de les
tasques pròpies del Centre, i sempre amb el coneixement del responsable d’aquest. Si calgués, i en
certes operacions particularment molestes i/o sorolloses, o bé que requereixin l’aportació de mitjans
molt aparatosos, s’hauran d’establir horaris especials.
•

Rescats

Les peticions de rescat s’atendran de forma immediata les 24 hores del dia, 365 dies. Els rescats es
consideren inclosos dintre del preu del contracte i s’exigeix la presencia en el centre de salut d’un tècnic
de l’empresa adjudicatària en un termini no superior al marcat en el annex II, des de la primera trucada
de petició de l’actuació de rescat, fins la seva presencia al centre de salut, per qualsevol aparell elevador
objecte de contracte.

3.4. Material reposat, petit material i fungibles.
Tots els petits materials consumibles s’inclouen tant en el manteniment preventiu com en el
correctiu, amb independència de la modalitat de manteniment. Alguns exemples d’aquests materials
inclosos són:
Olis i greixos no específics, aplicables a operacions de manteniment de tipus genèric. Petits
materials, com ara, cargols, juntes, elèctrodes, detergents i productes per a neteges tècniques, pintures
per a reparacions, i en principi qualsevol material que els plans preventius en prevegin la seva
substitució programada o aleatòria.
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Els elements substituïts hauran de ser, com a mínim, de la mateixa qualitat que els originals i, en tot
cas, de la mateixa família o tipologia de la resta d’elements del aparell reparat. En el cas d’elements
particulars serà necessària l’acceptació expressa per part dels tècnics del ICS.

3.5. Maquinària i eines
La maquinària i eines que s’utilitzaran en els treballs de manteniment del servei seran aquelles que
garanteixin una millor qualitat i execució del mateix. Així el contractista està obligat a disposar de totes
les eines, màquines, vehicles i mitjans auxiliar (escales, aparells de mesura i control, etc.) que siguin
necessaris per la correcta prestació del servei; especialment eines de manteniment PREDICTIU. El
contractista vetllarà en tot moment per la conservació en un perfecte estat de la maquinària i les eines
de treball per tal de garantir que el seu funcionament sigui l’òptim, així com la seguretat dels seus
treballadors.

3.6. Senyalització dels treballs.
En aquells casos en què es consideri necessari, i a fi de garantir la bona marxa dels treballs, la
seguretat dels treballadors i causar el mínim de problemes i molèsties als usuaris, el contractista es farà
càrrec de senyalitzar els parells elevadors i altres punts de possibles conflicte, d’acord amb el cap de
manteniment corresponent.
La senyalització es realitzarà de manera que resulti suficientment visible i serà especialment
important en cas d’avaries especials, on estarà col·locada fins just després de finalitzar la reparació,
moment en què es procedirà a la seva retirada.

3.7. Gestió de residus i runes.
L’empresa adjudicatària està obligat a gestionar, mitjançant transportistes i gestors autoritzats, tots
els residus generats durant l’execució de les tasques de manteniment i facilitarà les dades d’aquesta
gestió de residus a la propietat.
En cap cas pot quedar cap residu de les tasques de manteniment en el centre. Es retiraran
selectivament tots els residus i runes resultants dels treballs fets, disposant a aquests efectes dels
mitjans necessaris per a la seva recollida, transport i disposició a l'abocador, complint amb la normativa
vigent, considerant-se inclosa aquesta operació en el preu de la oferta, sigui quina sigui la quantitat i
l'origen dels mateixos.

4.

DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE LA RENOVACIÓ TECNOLÒGICA

Per facilitar el bon servei, es preveu la realització d’una sèrie de millores i canvis en alguns dels
ascensors:
Partida
2
3
4
5
6
7

Concepte
Substitució d’un munta llits
Modernització A.E.
Modernització A.E.
Modernització A.E.
Modernització A.E.
Substitució de porta cabina de 2 ascensors cuina

RAE
17060-T
13331
7718
7719
7720
430001869 i 430001874

9

És condició indispensable que totes aquestes actuacions s’executin en la seva totalitat en els 9
primers mesos de contracte, i de forma que ocasionin el mínim trasbals per l’activitat diària de l’HTVC,
per la qual cosa caldrà que es presenti en la oferta tècnica un pla d’execució.
En qualsevol cas, no es podrà deixar mai, més d’un aparell munta llits aturat al mateix temps ni
tampoc els dos A.E. de la cuina.
Els treballs descrits, hauran de comptar amb totes les legalitzacions necessàries incloent projecte
tècnic, la corresponent legalització industrial del A.E., posta en marxa, i revisió EIC inicial si correspon.
Serà obligatori fer els treballs seguint les normes i recomanacions de la Unitat Bàsica de Prevenció i
el Servei de Medicina Preventiva de l’HTVC.
La empresa adjudicatària, estarà obligada a aportar per fer el seguiment dels treballs amb una
direcció d’obra qualificada i un coordinadors de seguretat i salut. Caldrà fer reunions prèvies a l’inici de
les obres i durant l’obra serà imprescindible portar a terme els requeriments de M. Preventiva i la UBP.
En cas d’incompliment de les mesures de prevenció podrà ser causa de penalització econòmica sense
perjudici de les accions legals que es pugui portar a terme pel servei d’assessoria jurídica.
•

Serà obligatòria durant tots els treballs la contractació d’un tècnic competent per direcció
tècnica d’obra i coordinador de seguretat i salut.

S’adjunten alguns dels treballs i de les característiques mínimes que ha de complir els treballs de
modernització de les partides 3, 4, 5, 6 i 7.
•

Garantia mínima de dos anys.

Treballs de paleta consistents en:
•

Ajudes de paleteria segons sigui necessari.

•

Gestió de runes de l’ascensor a desmuntar i les que es puguin produir en la nova
construcció.

4.1. Partida 2. Substitució d’ascensor munta llits
Consisteix en la substitució del aparell RAE: 17060-T per un altre ascensor de prestacions superiors
al actual, segons normativa vigent i amb les característiques mínimes segons Annex IV.
El canvi ha d’incloure entre altres l’obra civil, la retirada de l’aparell antic, llicències municipals,
projectes, permisos, taxes, legalitzacions i treballs auxiliars, pla de prevenció de riscos laborals, pla de
contenció d’infeccions nosocomials, coordinador de seguretat i salut, direcció d’obra, etc... i/o qualsevol
altre necessari per deixar el nou aparell elevador en funcionament.

4.2. Partida 3. Modernització ascensor de consultes externes.
Aplica a l’A.E. RAE:13331 i consisteix en els treballs necessaris per la modernització complerta
d’aquest ascensor. Inclou:
•
•
•
•
•

Canvi maniobra complerta.
Substitució cablejat instal·lació .
Nova cortina fotoelèctrica.
Indicadors digitals a replans.
Canvi metacrilat sostre de cabina LED.
4.3. Partida 4. Millora estètica i funcional de l’ascensor farmàcia

Aplica al RAE 7718, i consisteix en els treballs per la millora i modernització segons el següent:
•

Canvi porta de cabina completa.
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•
•
•

Canvi terra de cabina alumini.
Falç sostre de cabina.
Cortina fotoelèctrica
4.4. Partida 5. Modernització ascensor passadís escola infermeria.

Aplica al RAE 7719, i consisteix en els treballs per la millora i modernització segons el següent:
•
•
•
•
•
•
•

Canvi maniobra complerta.
Substitució cablejat i instal·lació elèctrica.
Indicadors digitals a replans .
Falç sostre de cabina.
Terra de cabina d’alumini.
Cortina fotoelèctrica.
Substitució de les fulles de la porta de cabina
4.5. Partida 6. Modernització estètica i funcional de l’ascensor de gerència
Aplica al RAE 7720, i consisteix en els treballs per la millora i modernització segons el següent:

•
•
•
•
•

Indicadors digitals amb fletxes a replans.
Falç sostre de cabina.
Cortina fotoelèctrica.
Canvi terra cabina amb alumini.
Canvi de fulls de porta de cabina per noves fulles amb acer inoxidable.
4.6. Partida 7. Ascensors Cuina

Aplica als ascensors RAE: 430001869 i RAE: 430001874 els quals compten amb una cabina de
dotació inicial de l’HTVC. La modernització consisteix en el canvi de portes de cabina.
•

5.

Substitució de l’actual porta de cabina per una porta de cabina plegable automàtica (tipus Bus),
obertura central de 4 fulles amb transmissió electrònica.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN EL TRANSCURS DEL CONTRACTE

Tant el manteniment preventiu com el correctiu es realitzarà sobre tots els sistemes definits en les
diferents operacions de manteniment.
El licitador aportarà documentació que acrediti el compliment amb la normativa vigent en matèria
de gestió de residus que el propi desenvolupament de les tasques de manteniment generi, com són els
tubs florescents, runes d’obra, olis industrials, etc., procedint quan sigui necessari, al seu transport a
abocador autoritzat o bé facilitant-los a un gestor de residus autoritzat, per la Junta de Residus de la
Generalitat de Catalunya, pel seu reciclatge o destrucció.

5.1. Inventari dels aparells:
Durant el primer mes del contracte, l’adjudicatari haurà de confeccionar i presentar a l’Institut
Català de la Salut un inventari complert de cada aparell a mantenir, en que s’inclourà una fitxa tècnica
de cada aparell.
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5.2. Fitxa per cada aparell elevador.
L’empresa adjudicatària elaborarà una fitxa de característiques tècniques per a cada aparell i que
serà actualitzada cada cop que sigui necessari o s’hi realitzin modificacions.

5.3. Quadres de manteniment programat (preventiu i normatiu).
Programa de manteniment. Quadres per aparell o tipologia d’aparell, diferenciats per sistemes. Els
quadres seran lliurats al Responsable Tècnic d’Infraestructures de l’Àmbit corresponent, durant el
primer mes del contracte.

5.4. Valoració tècnica de l’estat de funcionament i conservació.
Transcorregut tres mesos des de l’adjudicació, l’empresa de manteniment efectuarà una valoració
de l’estat de funcionament i conservació dels diversos elements de cada aparell elevador i on es
destaquin les deficiències detectades en les tres primeres revisions. En funció d’aquestes deficiències, es
qualificarà l’estat de conservació i funcionament com a ÒPTIM, REGULAR o DEFICIENT.

5.5. Llibres oficials.
Llibre de registre de revisions de manteniment. L’adjudicatari haurà de disposar de tots els llibres
oficials de manteniment que calgui a cada centre durant el primer mes de contracte.

5.6. Informe mensual.
Informe resum per a cada aparell on es reflectiran les actuacions realitzades, especificant:
•
•
•
•
•
•
•

Operacions de manteniment preventiu
Operacions de manteniment normatiu (quan s’escaigui)
Reparacions extraordinàries (que hauran de ser acceptades prèviament per l’ICS)
En aquest informe s’inclourà un llistat detallat de les incidències que han provocat l’aturada
temporal d’algun aparell elevador, on constarà:
Número d’ascensor (RAE) aturat, dia/ hora d’avís de la avaria per part de Centre, hora en que
l’ascensor torna a funcionar correctament, diferència horària entre els dos elements anteriors
(hores totals sense funcionar).
Resum mensual per número d’ascensor i hores totals d’aturada.
En cas d’aturades reiterades dels aparells elevadors o de més d’un dia, l’empresa adjudicatària
farà saber les causes i proposarà les solucions davant l’ICS. El cap de manteniment, podrà
requerir a l’empresa adjudicatària a les reunions periòdiques que cregui oportunes, a fi de
recavar la informació necessària, i obtenir la millor prestació possible.

En cada informe s’indicarà la descripció de la operació realitzada, així com els materials emprats i el
cost detallat de cadascuna de les peces (cas que no estiguin incloses en el contracte segons tipus de
manteniment).

6.

BAIXA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT

Els aparells elevadors inclosos en aquesta licitació, que per decisió de l’Institut Català de la Salut,
siguin objecte de posteriors remodelacions totals o parcials, causaran baixa del contracte de
manteniment derivat de l’adjudicació d’aquesta licitació i el seu import deduït del total de l’adjudicació,
a partir del mateix mes que causin baixa; sense que l’adjudicatari tingui dret a percebre cap
indemnització per cap mena de concepte, inclús pel benefici industrial deixat de percebre.
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7.

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

7.1. Mitjans personals i tècnics
En compliment amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95, Llei 54/2003 i el Reial Decret
171/2004 de coordinació d’activitats empresarials, el contractista abans d’iniciar els treballs objecte
d’aquest plec, haurà d’acreditar la modalitat d’organització preventiva adoptada per l’empresa d’acord
amb el requerit al Reglament dels Serveis de Prevenció 39/97 i RD 604/2006 (servei de prevenció propi,
servei de prevenció aliè, treballador designat), així com la implantació del pla de prevenció de riscos
laborals o sistema de gestió de la prevenció a l’empresa.
L’empresa adjudicatària haurà de garantir l’acompliment de la normativa vigent en matèria de
seguretat i salut, així com el seguiment de la normativa interna de l’ICS per a empreses contractades, les
instruccions, mesures específiques, protocols o procediments vigents al centre de treball.
El contractista informarà als seus treballadors dels riscos i mesures de prevenció a adoptar a les
instal·lacions de l’ICS, i s’assegurarà de que disposen dels equips de protecció individual i dels medis
adients per desenvolupar les tasques contractades.

7.2. Coordinació, control i inspecció:
L’empresa contractista haurà d’informar dels accidents laborals que es produeixin a centres de l’ICS
durant l’execució de les tasques contractades, en els terminis establerts per la legislació vigent.
L’empresa lliurarà la documentació sol·licitada per l’ICS en matèria de prevenció de riscos laborals.

7.3. Obligatorietat d’efectuar la Coordinació Empresarial:
La UBP del Institut Català de la Salut juntament amb els serveis de prevenció de l’adjudicatari,
efectuaran des de l’inici del contracte, la preceptiva coordinació empresarial, d’acord amb la normativa
vigent. L’equip de coordinació, amb l’assessorament de la UBP i de l’organització preventiva de
l’empresa adjudicatària, establiran un calendari de reunions periòdiques (com a mínim una a l’any) on es
tractaran temes relacionats amb la prevenció de riscos laborals derivats de la concurrència d’empreses
al centre de treball.

7.4. Responsabilitats / obligacions del contractista
El contractista no podrà cedir o subcontractar les prestacions de servei del present contracte sense
autorització prèvia de la unitat de contractació de l’ICS.
En cas de subcontractació del servei, el contractista acreditarà que l’empresa subcontractada
compleix amb els requeriments de la Llei 31/95 de prevenció de riscos laborals, la Llei 54/2003, i amb les
normes internes existents a l’ICS. Així mateix, acreditarà que aquesta disposa de l’avaluació de riscos i la
planificació de l’activitat preventiva per l’activitat contractada, compleix amb les seves obligacions en
matèria de formació i informació dels treballadors que desenvoluparan tasques al centre de treball, i
realitza la vigilància de la salut dels treballadors.

7.5. Desenvolupament dels treballs
En el desenvolupament d’aquelles tasques que puguin afectar a tercers (usuaris o altres
treballadors concurrents al centre de treball), com per exemple treballs en el fossat o en les portes de
planta, l’empresa adjudicatària assegurarà la presencia d’una adequada senyalització de la zona i el risc
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a evitar. En aquells casos que sigui necessari, l’empresa adjudicatària delimitarà amb mitjans físics la
zona de risc, per tal d’evitar l’accés de persones.

8.

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS.

Condicions tècniques generals del servei de manteniment d’aparells elevadors de l’Hospital de
Tortosa Verge de la Cinta (HTVC) de l’Institut Català de la Salut (ICS).

8.1. Obligacions de l’empresa adjudicatària.
Per a l’execució dels treballs de manteniment, l’empresa adjudicatària utilitzarà personal propi, que
relacionarà i identificarà davant de l’ICS. El personal del contractista no tindrà cap vinculació ni adquirirà
cap dret respecte del ICS, la seva dependència és només del contractista, qui tindrà tots el drets i deures
respecte d’aquest personal segons la legislació vigent.
En cap cas l’ICS es responsable de les obligacions del contractista respecte el seu personal, encara
que els acomiadaments o mesures que adopti siguin conseqüència directa o indirecta del compliment,
interpretació o rescissió del contracte. Serà a càrrec del contractista el pagament de les nòmines,
despeses de caràcter social, impostos i càrregues econòmiques de tot tipus, del seu personal assignat a
la prestació del servei, sense que aquest mantingui cap vinculació amb l’ICS.
El contractista té l’obligació de tenir afiliats a la Seguretat social els treballadors que realitzin les
tasques de prestació de serveis de manteniment. Prèviament a la liquidació mensual dels serveis
prestats, es podrà exigir al contractista la demostració de trobar-se al corrent del pagament de les
nòmines i de les quotes de la Seguretat Social corresponents al personal que presta els serveis a l’ICS
(TC1, TC2) mitjançant els documents adients.
L’aturada provisional de qualsevol aparell elevador, ja sigui per manteniment o avaria, serà
senyalitzada per la empresa adjudicatària amb un cartell normalitzat. El licitador aportarà documentació
que acrediti el compliment amb la normativa vigent en matèria de gestió de residus que el propi
desenvolupament de les tasques de manteniment generi, com són els tubs fluorescents, runes d’obra,
olis industrials, etc. Procedint quan sigui necessari, al seu transport a abocador autoritzat o bé facilitantlos a un gestor de residus autoritzat, per la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya, pel seu
reciclatge o destrucció.
Es obligació de l’adjudicatari mantenir en bon estat d’ordre i neteja les sales de maquines, fossats i
espais no accessibles per personal no autoritzat.
Actes d’inspecció. Com a resultat de la inspecció periòdica reglamentaria, l’empresa de
manteniment haurà de lliurar, en el termini màxim de cinc dies laborables, una copia de l’acta
d’inspecció acompanyada d’un informe dels punts no satisfactoris.
L'empresa adjudicatària efectuarà una revisió setmanal, en dia laborable com a mínim, o les que la
empresa adjudicatària s’hagi compromès en la oferta tècnica, i dedicarà especial atenció a l'estat dels
elements de seguretat mecànic-elèctrics i els sotmesos a desgast, procedint al seu ajustament i
realitzant els treballs preventius necessaris, com ara el greixat de tots els elements que per la seva
pròpia activitat ho necessitin.
Posar en coneixement de l’Institut Català de la Salut aquelles avaries que per la seva naturalesa
afecten a les condicions de seguretat i requereixen la substitució d’elements de la instal·lació.
Disposarà d'un sistema per a la recepció d'avís d'avaria i donarà una resposta, com a màxim, d'una
hora dins de la jornada laboral establerta i de vuit hores fora de l'horari laboral, llevat del cas d’un
rescat.
L'empresa adjudicatària dipositarà a la sala de màquines, un llibre de REGISTRE DE REVISIONS de
manteniment, anotant el resultat de les visites de revisió i de les inspeccions periòdiques. Aquest estarà
en un lloc visible i serà responsable de mantenir-lo en bon estat de conservació.
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Posteriorment a la revisió de manteniment (preventiu o normatiu), l'empresa emetrà un informe i
un pressupost si s'escau, en funció de la modalitat de manteniment, per tal de reparar les anomalies
detectades i en el termini d'una setmana, els farà arribar al Responsable Tècnic d’Infraestructures de
l’Àmbit corresponent.
L'empresa adjudicatària serà la total responsable del bon estat d'ús, funcionament i neteja de la
instal·lació objecte del contracte, incloent els fossats i la sala de màquines. Serà també responsabilitat
d'aquesta empresa qualsevol dany material o personal que es pogués produir amb la realització de les
tasques de manteniment.
Acompanyar en les inspeccions reglamentàries a la EIC corresponent.
Atendre amb celeritat les trucades d’avís d’avaria i peticions de rescat. El referent a aquest punt
serà valorat i penalitzat en cas d’incompliment segons el determinat en el punt 11. FALTES,
PENALITZACIONS I RESCISIÓ DEL CONTRACTE.
L’empresa adjudicatària del manteniment del aparell elevador no podrà instal·lar autòmats
programables o elements similars que incorporin codis de bloqueig, que impedeixin el servei de
manteniment dels aparells o d’algun dels seus elements. La instal·lació d’aquest dispositius codificats i/o
bloquejar l’accés amb aquests codis, comportarà la rescissió immediata de la totalitat del contracte.
Les intervencions que han de realitzar les empreses mantenidores d’aparells elevadors estan
regulades pel Reglament d’Aparells d’Elevació i de la seva Manutenció, i per les Instruccions Tècniques
Complementàries.
Aquestes intervencions comprenen bàsicament operacions de control i inspecció de tots els
elements de seguretat de la instal·lació i de les parts sotmeses a desgast i que son, entre altres:
Cables de suspensió, de compensació i del limitador de velocitat.
Paracaigudes i els seus mecanismes.
Contrapesos
Instal·lació elèctrica
Tancament de portes i registres d’inspecció
Enclavament de portes de cabina
Enclavament de portes de pis
Tancament de portes de pis
Controls de tancament de les fulles no enclavades
Controls de tancament de porta de cabina
Control de l’enclavament de la tapa i porta de socors de cabina
Control de l’allargament anormal d’un cable o cadena
Control de tensió dels cables de compensació
Control del dispositiu anti rebot
Control del dispositiu paracaigudes
Control del disparament del limitador de velocitat i del retorn a la seva posició normal
Control de la tensió del cable del limitador de velocitat
Control de retorn dels amortidors a la posició normal
Control de la tensió de l’element de transmissió de la posició de cabina
Verificació del dispositiu de seguretat del final de recorregut
Control d’afluixament del cable i/o de la cadena
Verificació i control de la tensió de l’òrgan de transmissió de la posició de la cabina
Control de reducció de velocitat
Control de reducció de velocitat en els amortidors de cursa reduïda
Verificació de funcionament de l’interruptor principal
Verificació de l’anivellament i de l’auto anivellament
Commutador de maniobra d’inspecció
Commutador de maniobra de socors
Maniobra de posada a nivell de càrrega:
Dispositiu de limitació de recorregut
Posició del contacte de clau
Control del dispositiu d’aturada.
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Element de reducció, eixos sens fi, eixos de politja motriu, coixinets i corones centrals de
pressió oleodinàmica i els seus cilindres, pistons i vàlvules.
Motors d’accionament i electrògens.
Limitadors de velocitat, politges de qualsevol tipus.
Frens, mecanismes i sabates de fre.
Contactors, relés, bobines, contactes de potència i auxiliars, condensadors, resistències, diodes,
fusibles, temporitzadors, guardamotors, reactàncies, circuits impresos, micros, així com
qualsevol accessori del quadre de maniobra.
Contactes d’aturada, finals de carrera, anivelladors, pantalles i suports d’alumini i contactes de
falca.
Posicionals, polsadors i pilots lluminosos.
Mànegues de maniobra, conductors elèctrics de buit, cabina i quadre de maniobra.
Lliscades retràctils, llenegalls de tot tipus i elements mecànics de falca.
Esmorteïdors de tancament, tancadures, contactes de presència, xarneres, molls de torsió i
retenidors.
Reductors, motors, microcontactes, lleves, corretges trapezoïdals, cadenes, pinyons, carros de
suspensió de portes així com qualsevol accessori de l’operador de portes automàtiques.
Olis lubricants i del circuit oleodinàmic.
Portes i els seus enclavaments de tancament.
Panys i mecanismes de tancament
Operacions de lubricació de tots els elements que ho requereixen per tal de garantir el seu bon
funcionament.

8.2. Franquícia.
Pel que fa a qualsevol actuació/reparació exclosa del contracte, s’estableix una franquícia mínima
de 400€ (sense impostos o taxes) per a cada actuació i/o reparació, no sent aquesta acumulable i ha
descomptar de la factura de reparació, si la ma d’obra i els materials o elements substituïts o reparats
superen l’import de la franquícia.
Per aquells treballs que superin aquest import, l’ICS es reserva el dret de demanar varies ofertes
paral·leles a un altre proveïdor per tal de fixar el preu just, segons tarifes dels principals mantenidors del
sector.
Aquest descompte en concepte de franquícia, serà d’aplicació, entre altres, en la facturació pels
treballs especificats a continuació:
•
•
•

Substitució o reparació d’elements deteriorats per accidents per causes externes a la
instal·lació, agents atmosfèrics o catàstrofes naturals.
Desperfectes causats per actes vandàlics, mal us, etc.
Reposicions per obsolescència o desgast, de qualsevol element del aparell elevador, ja sigui del
limitador i/o del grup tractor, en el seu conjunt

Serveis i actuacions exclosos del servei de manteniment sense aplicació de la FRANQUÍCIA:
•

9.

Les modificacions reglamentàries i adaptacions a noves disposicions, posteriors al projecte
original i ordenades per organismes oficials, ja siguin de la Unió Europea, estatals, autonòmics,
provincials, municipals i/o companyia d’assegurances o subministradors d’electricitat.

OFERTA.

9.1. Documentació a lliurar.
•

Certificació d’Inscripció en el Registre d’empreses conservadores d’aparells elevadors-ascensors
RECAE.
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La no presentació es considera motiu d’exclusió.
•

Telèfon d’urgències amb atenció les 24 h, 365 dies, amb registre de trucades i d’un servei
d’actuació PER INCIDÈNCIES, AVARIES I RESCATS, les 24 hores, 365 dies.

•

Pòlissa de responsabilitat civil.

•

Pla de manteniment Preventiu/Normatiu:
El licitador presentarà un MODEL, a títol d’exemple, de quadre d’actuacions i revisions de
manteniment preventiu i normatiu per cada tipologia d’aparell elevador (electromecànic,
hidràulic i PMR).
Presentació d’un model de fitxa tècnica de cada aparell elevador, a complimentar durant
l’execució del contracte.

•

Mitjans tècnics, equips auxiliars.
Relació de mitjans tècnics i equips auxiliars que el licitador posa a disposició del servei de
manteniment.

•

L’empresa licitadora aportarà una declaració signada per representant legal de l’empresa
licitadora, on s’especifiqui que es compromet a aplicar, en els mateixos termes i condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, una Franquícia de (especificar import) € (més IVA), per a cada
actuació o reparació, en cas de resultar adjudicatari.

•

Bona gestió ambiental.
L’empresa adjudicatària està obligat a gestionar, mitjançant transportistes i gestors autoritzats,
tots els residus generats durant l’execució de les tasques de manteniment. A petició del
Responsable Tècnic del territori li facilitarà les dades d’aquesta gestió de residus. En cap cas pot
quedar cap residu de les tasques de manteniment en el centre. Aplicar mesures per executar el
servei de manteniment d’ascensors en el marc la bona gestió ambiental. Metodologia de gestió
i tractament dels residus generats amb l’activitat de manteniment. Transport de residus a
gestors autoritzats.

10. FALTES, PENALITZACIONS I RESCISIÓ DEL CONTRACTE.
L’ incompliment per part del contractista en la prestació del servei, es classificaran en faltes lleus,
faltes greus i faltes molt greus. L’adjudicatari haurà de definir un format de Full de Reclamacions per tal
que el personal del Centre pugui indicar les deficiències del servei i permeti classificar les faltes.

10.1. Falta Lleu:
Es considerarà falta lleu el incompliment esporàdic d’alguna de les seves obligacions, en particular:
-

L’endarreriment injustificat superior a una setmana en la solució d’una tasca no urgent.
L’endarreriment en més de 15 dies del lliurament de l’informe mensual de seguiment.
Acumulació de 3 advertiments en el transcurs del contracte, per escrit o e-mail, per manca
d’uniformitat en la vestimenta en algun dels operaris de l’empresa.

10.2. Falta greu:
Serà considerada falta greu:
-

-

L’incompliment del procediment de treball pactat amb la propietat en matèria de medicina
preventiva i/o prevenció de malalties nosocomials. En especial els relatius a prevenció de dispersió
de pols o protecció de l’àrea de treball.
L’ incompliment per part del contractista de la llei de prevenció de riscos laborals.
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-

L’endarreriment injustificat superior a les 24 hores en la solució d’una tasca urgent.
L’endarreriment en més d’un mes del lliurament de l’informe mensual de seguiment.
Un cop realitzada una actuació, no efectuar la neteja o no fer-la amb suficient rigor (a criteri del cap
de manteniment).
No complir, en cas d’avaria URGENT, amb el els temps de resposta màxim especificat.
Les queixes justificades per escrit del cap de manteniment per provat mal servei o abús de
confiança.
La falta de resposta quan s’hagi intentat contactar amb el representant del contracte de l’empresa
adjudicatària.
La comissió de dues faltes lleus en menys d’un mes.
L’acumulació de quatre faltes lleus en el transcurs de la contractació.
El augment del temps de rescat des d’un minut fins els 20 minuts per sobre del temps de rescat
exigit en el plec.
Incomplir el temps de resposta en cas d’avaries dels muntallits des d’un minut fins els 30 minuts per
sobre del temps exigit en el plec

10.3. Falta molt greu:
-

-

Serà considerada falta molt greu:
No dotar els equips de treball dels mitjans tècnics, vehicles i materials necessaris per a la prestació
del servei.
No dotar els equips de treball dels equip de protecció individual, o qualsevol altra falta o mancança
en relació a la prevenció de riscos laborals.
La realització d’una tasca sense coordinació amb el cap de manteniment de l’HTVC, UBP o
responsable de medicina preventiva, o el no compliment de les instruccions proposades per
aquests.
La comissió de qualsevol interferència no justificada que pugui derivar en l’activitat normal del
centre o el perill de la salut de pacients, acompanyant, usuaris o treballadors del centre.
La comissió de dues faltes greus en menys d’un mes.
L’acumulació de tres faltes greus en el termini de la contractació.
Superar per més de 20 minuts el temps de rescat exigit en el plec.
Incomplir el temps de resposta en cas d’avaries dels muntallits en més de 30 minuts del temps
exigit en el plec.
Incompliment de la oferta presentada per la empresa licitadora pel que fa als apartats valorables
del PPT (punts relatius a l’apartat 13.3.2)

10.4. Penalitzacions:
Les faltes greus es penalitzaran amb el 50% de la facturació mensual del lot en el qual s’hagi produït
la falta sense perjudici de les accions civils o penals que es puguin derivar.
Les faltes molt greus es penalitzaran amb el 100% de la facturació mensual del lot en el qual s’hagi
produït la falta sense perjudici de les accions civils o penals que es puguin derivar i en podran comportar
la rescissió automàtica del contracte en funció del perjudici ocasionat.
Les faltes greus o molt greus derivades del incompliment d’algun dels punts valorables tècnicament
per l’adjudicació de la licitació en la part de la renovació tecnològica es penalitzaran de amb el
percentatge equivalent dels punts atorgats segons PPT en la facturació total de la partida on s’hagi
comés la falta, sense perjudici de les accions civils o penals que es puguin derivar.
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11. Criteris de Valoració del concurs. Criteris objectius. 100 punts.
El preu de sortida del contracte és de 292.418,90 € IVA inclòs (21%) per 48 mesos, des de
l’01/01/2023 al 31/12/2026.
El contracte es descompon en les següents partides:
Concepte
Manteniment A.E. de l’HTVC del 01/03/2022-31/12/2026
Substitució d’un munta llits
Modernització A.E.
Modernització A.E.
Modernització A.E.
Modernització A.E.
Substitució de porta cabina de 2 ascensors cuina

Partida
1
2
3
4
5
6
7

RAE
Tots
17060-T
13331
7718
7719
7720
430001869 i 430001874

I la puntuació de la següent manera:
Total: 100 punts

Partida
1

Puntuació econòmica: 56

RAE
Tots

2

17060-T

3

Puntuació tècnica: 44

Concepte
Manteniment

Puntuació tècnica
14

Substitució

12

13331

Modernització A.E. CCEE

4

4

7718

Modernització A.E. Farmàcia

1

5

7719

Modernització A.E. EUI

4

6

7720

Modernització A.E. Gerència

3

7

430001869 i 430001874

Substitució de porta cabina

2

Concepte
Qualificació i certificacions empresa

Puntuació tècnica
4
Total

44

11.1. Valoració econòmica. 56 punts
La valoració econòmica de la licitació serà del 56% de 100 punts, per tant 56 punts (POE=56).
Es valorarà amb preu únic per tot el contracte. No obstant i caldrà adjuntar també un detall dels imports
econòmics per partides.
Els preus de sortida per al contracte de manteniment i cadascuna de les partides es relacionen en Annex
III
•

El procediment de càlcul de la oferta econòmica serà:
•

Si no existeixen baixes de més del 10% del preu de licitació.
V =POE x (OMB / OV)

V=[1− ((POf − POm) / PLic) ] × 56
De la qual:
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PLic = Import de licitació (preu màxim que consta en el pla de necessitats).
POf = Import de la oferta presentada.
POm = Import de la oferta millor.
•

Si hi ha ofertes amb una baixa major del 10% del preu de licitació.
i.

Les ofertes econòmiques que no han fet una oferta amb baixa igual o de més del 10%
del preu de licitació:
V = (POE-2) x (PL x 0.9 / OV)

ii.

Les ofertes econòmiques que han fet una oferta amb baixa igual o superior del 10%
del preu de licitació:
V = 2 x [(PL x 0.90) - OV)] / [(PL x 0.90) - OMV)] + (POE-2)

Les ofertes s’hauran de presentar amb preu per aparell i any de manteniment
Sent:
V

Valor de la puntuació econòmica final obtinguda de cada oferta

POE

Puntuació màxima possible oferta econòmica. En aquest cas = 56

OV

Oferta a valorar

PL

Preu de licitació

OMB

Oferta més baixa admesa

11.2. Valoració tècnica. 44 punts
11.2.1. Partida 1. Valoració dels criteris tècnics objectius del manteniment. 14 punts.
La valoració tècnica del contracte de manteniment serà de 14 punts distribuïts de la següent manera:

a) Es valora l’augment de la franquícia. 6 punts.
Es valorarà amb 1 punt per cada 100€ més IVA per sobre del import mínim de 400€ més IVA
que és obligatòria fins un màxim de 6 punts (600€ + IVA a sobre de la franquícia obligatòria, és
a dir 1.000€ + IVA de franquícia màxima ).

b) Es valora l’augment de la freqüència de les visites de manteniment preventiu. 4 punts.
Es valorarà amb 2 punts extra, fins un màxim de 4 punts, per cada dia que la empresa
adjudicatària es comprometi a efectuar, durant tot el període del contracte, i de forma
presencial en el HTVC, tasques de manteniment preventiu. Es recorda que ja és obligatòria una
visita setmanal.
Cap d’aquestes visites pot ser inferior a les 1.5 hores efectives.
Compromís d’un dia setmanal de manteniment preventiu: 0 punts
Compromís de dos dies setmanals de manteniment preventiu: 2 punts
Compromís de tres dies setmanals de manteniment preventiu: 4 punts

c) Es valorarà la realització de les visites de manteniment en horari de baixa activitat. 4 punts.
Es valorarà amb fins a 4 punts extra la realització de les visites de manteniment preventiu en
horari de 15:00h a 22:00h i/o caps de setmana:
Cap compromís: 0 Punts
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Compromís 1 dia setmanal en horari de baixa activitat de l’HTVC - 2 punts
Compromís 2 dies setmana en horari de baixa activitat de l’HTVC - 3 punts
Compromís de 3 dies setmanals en horari de baixa activitat de l’HTVC - 4 punts

11.2.2. Partida 2. Valoració criteris tècnics objectius de la renovació de l’ascensor munta llits
(Actual RAE 17060-T). 12 punts
Partida 2. Renovació de l’ascensor munta llits (Actual RE 17060-T): 21 punts distribuïts de la següent
manera:
•

Es valorarà el termini d’execució (10 punts), de forma inversament proporcional entre els
dies proposats de tots els licitadors
V =10 x (N / NOV)
N = número de dies de la oferta millor oferta
NOV = número de dies de la oferta a valorar

•

Es valorarà la data d’inici (2 punts), de forma inversament proporcional al n. de dies que la
empresa licitadora es comprometi per escrit a començar els treballs.
V =2 x (N / NOV)
N = número de dies de la oferta millor oferta
NOV = número de dies de la oferta a valorar

11.2.3. Partida 3. Modernització del A.E. consultes ext. (RAE 13331). 4 punts
•

Es valorarà el termini d’execució (fins a 1 punts), de forma inversament proporcional entre
els dies proposats de tots els licitadors
V =1 x (N / NOV)
N = número de dies de la oferta millor oferta
NOV = número de dies de la oferta a valorar

•

Es valorarà les següents millores. ( fins a 3 punts)
Compromís de substituir el panell de comandament de cabina – 0.75 punts
Compromís de substituir les botoneres de replà – 0.75 punts
Compromís d’incloure el sistema Stand-by de l’ascensor per la millora de l’estalvi energètic
– 0.75 punts.
Compromís d’incloure el sistema de rescat automàtic – 0.75 punts.
No hi ha compromís o no està adequadament justificat – 0 punts
La empresa haurà d’argumentar-ho correctament.

11.2.4. Partida 4. Modernització del A.E. Farmàcia (RAE 7718). 1 punts
•

Es valorarà el termini d’execució (fins a 0,5 punts), de forma inversament proporcional
entre els dies proposats de tots els licitadors
V =1 x (N / NOV)
N = número de dies de la oferta millor oferta
NOV = número de dies de la oferta a valorar
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•

Es valorarà les següents millores. ( fins a 0,5 punts)
Il·luminació LED amb apagada – 0,5 punts
No hi ha compromís o no està adequadament justificat – 0 punts
La empresa haurà d’argumentar-ho correctament.

11.2.5. Partida 5. Modernització del A.E. del passadís EUI (RAE 7719). 4 punts
•

Es valorarà el termini d’execució (fins a 1 punts), de forma inversament proporcional entre
els dies proposats de tots els licitadors
V =1 x (N / NOV)
N = número de dies de la oferta millor oferta
NOV = número de dies de la oferta a valorar

•

Es valorarà les següents millores. ( fins a 3 punts)
Compromís de substituir el panell de comandament de cabina i botoneres de replà – 0.75
punts
Compromís d’incloure el sistema Stand-by de l’ascensor per la millora de l’estalvi energètic
– 0.75 punts.
Compromís d’incloure el sistema de rescat automàtic – 0.75 punts.
Il·luminació LED amb apagada – 0.75 punts
No hi ha compromís o no està adequadament justificat – 0 punts
La empresa haurà d’argumentar-ho correctament.

11.2.6. Partida 6. Modernització del A.E. Gerència (RAE 7720). 3 punts
•

Es valorarà el termini d’execució (fins a 1 punts), de forma inversament proporcional entre
els dies proposats de tots els licitadors
V =1 x (N / NOV)
N = número de dies de la oferta millor oferta
NOV = número de dies de la oferta a valorar

•

Es valorarà les següents millores. ( fins a 2 punts)
Compromís de substituir els panells de cabina amb material lamina compacte – 1 punts
Compromís de substituir l’enllumenat per un sistema d’Il·luminació LED amb apagada – 1
punts
No hi ha compromís o no està adequadament justificat – 0 punts
La empresa haurà d’argumentar-ho correctament

11.2.7. Partida 7. Substitució portes ascensors cuina (RAE 430001869 i RAE 430001874). 2
punts
•

Es valorarà les següents millores. ( fins a 2 punts)
Compromís de millora del material de les portes a substituir per portes amb alumini
qualitat alta – 2 punts
No hi ha compromís o no està adequadament justificat – 0 punts
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La empresa haurà d’argumentar-ho correctament

11.2.8. Valoracions de la empresa adjudicatària. 4 punts.
•

Donat que l’objecte del present plec en les seves partides 3, 4, 5, 6 i 7 és la reforma
important d’aparells elevadors, considerem valorable la presentació d’un sistema de gestió
total de la qualitat de les modificacions importants en ascensors segons l’Annex IV de RD
88/2013 de 8 de febrer.
Aporta certificat – 2 punts
No aporta o no està adequadament justificat – 0 punts
La empresa ho haurà de justificar correctament

•

Es valorarà l’acreditació del certificat de Sistemes de gestió d’Ecodisseny conforme a la
Norma ISO 14006.
Aporta certificat – 1 punts
No aporta o no està adequadament justificat – 0 punts
La empresa ho haurà de justificar correctament

•

L’acreditació del certificat Petjada de carboni conforme a la Norma ISO 14064.
Aporta certificat – 1 punts
No aporta o no està adequadament justificat – 0 punts
La empresa ho haurà de justificar correctament
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ANNEX I

Model

Any
Instal

càrrega
(Kg)

430001869
430001874
990011694-K
990011695-H
2004925-Q
17060-T*
500008542-X
430007720-T
430007719-T
430007718-T
13331-T
43977909
T-14-2004772-Q

Electromecànic
Electromecànic
Electromecànic
Electromecànic
Electromecànic
Electromecànic
Electromecànic
Hidràulic
Hidràulic
Hidràulic
Hidràulic
Electromecànic
Hidràulic

1976
1976
2013
2013
2018
2005
2013
1993
1993
1993
2002
2019
2018

450
450
450
1250
2500
1500
1600
1050
1050
1050
1200
900
300

6
6
6
6
27
20
22
14
14
14
16
11
1

N. parades

RAE

N. persones

Relació de Lots, Centres, aparells elevadors i característiques bàsiques.

MARCA
APARELL

Ubicació

6
6
6
6
6
6
6
4
3
2
3
7
3

Dermisa
Dermisa
Orona
Orona
Orona
Thyssen
Thyssen
Marvi
Marvi
Marvi
Marvi
Kone Marvi
Hidro-lift

Cuina dreta
Cuina esquerra
Bugaderia esquerra
Bugaderia dreta
Muntallits esquerra
Muntallits centre
Muntallits dreta
Secretaria EUI
Passadís EUI
Farmàcia/Magatzem
Consultes Externes
Escales principals
Àrea administrativa

*Aparell elevador a substituir.
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ANNEX II
Temps mínim exigit de rescat i de presencia en cas d’avaria:

RAE

Ubicació

430001869
430001874
990011694-K
990011695-H
430001872
17060-T*
500008542-X
430007720-T
430007719-T
430007718-T
13331-T
T-14-2004772-Q
43977909

Cuina dreta
Cuina esquerra
Bugaderia esquerra
Bugaderia dreta
Muntallits esquerra
Muntallits centre
Muntallits dreta
Secretaria EUI
Passadís EUI
Farmàcia/Magatzem
Consultes Externes
Àrea administrativa
Escales principals

Temps mínim exigit de
rescat (minuts)

Temps mínim exigit de
presencia en cas
d’avaria (minuts)

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

90
90
60
60
45
45
45
90
90
90
60
90
90

*Aparell elevador a substituir. El nou aparell comptarà amb els mateixos requeriments, en quan al
temps de rescat.
Es recorda que el incompliment durant el contracte dels terminis de rescat o de presència en cas
d’avaria es penalitzaran segons plec i que cal justificar convenientment en la oferta tècnica la capacitat
de l’empresa licitadora de complir-los.
La no justificació raonada pot ser motiu d’exclusió.
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ANNEX III
Preus de sortida de manteniment dels aparells elevadors per 48 mesos i de les diferents partides del
contracte.
Import total sense IVA Import total amb IVA
241.668,51 €

292.418,90 €

MANTENIMENT DELS APARELLS ELEVADORS HTVC fins 31/12/2026.

RAE

Model

Electromecàni
c
Electromecàni
430001874
c
Electromecàni
990011694-K
c
Electromecàni
990011695-H
c
Electromecàni
430001872
c
Electromecàni
17060-T
c
Electromecàni
500008542-X
c
430007720-T
Hidràulic
430007719-T
Hidràulic
430007718-T
Hidràulic
13331-T
Hidràulic
T-14P. elevadora
2004772-Q
Electromecàni
43977909
c
430001869

Any
Inst

(Kg)

Ref.

1976

450

Cuina dreta

1976

450

Cuina esquerra

2013

450

Bugaderia esquerra

2013

1250

Bugaderia dreta

1976

1500

Munta llits dreta

2005

1500

Munta llits centre

2013

1600

Munta llits esquerra

1993
1993
1993
2002

1050
1050
1050
1200

Secretaria EUI
Passadís EUI
Farmàcia/Magatzem
Consultes Externes

2019

300

Edifici Terra Alta

2019

900

Escales principals

Preu licitació
anual s/IVA

Preu
licitació
anual amb
IVA

1.661,18 €

2.010,02 €

2.024,73 €

2.449,92 €

2.024,73 €

2.449,92 €

979,53 €

1.185,23 €

1.028,95 €

1.245,02 €

3.230,02 €

3.908,32 €

2.928,37 €
2.928,37 €
981,22 €
981,22 €
981,22 €

3.543,32 €
3.543,32 €
1.187,28 €
1.187,28 €
1.187,28 €

981,22 €

1.187,28 €

981,22 €
21.711,95 €

1.187,28 €
26.271,46 €

Proposta
oferta
anual amb
IVA

Es considera que el import mensual del manteniment de RAE 17060-T*, un cop sigui donat de baixa, es
considerà equivalent a l’import del manteniment del nou aparell elevadors, entenent que aquest
comptarà amb dos anys de garantia mínima.
IMPORT DE LES PARTIDES.

Partida

Concepte

RAE

Preu de
Sortida S/IVA

Preu de
Sortida a/IVA

1

Manteniment tots els A.E. 48 mesos

Tots

86.847,81 €

105.085,85 €

2

Substitució d’un munta llits

17060-T

122.310,00 €

147.995,10 €

3

Modernització A.E.

13331

9.711,00 €

11.750,31 €

4

Modernització A.E.

7718

3.772,80 €

4.565,09 €

5

Modernització A.E.

7719

9.491,40 €

11.484,59 €

6

Modernització A.E.

7720

5.440,50 €

6.583,01 €

Proposta
oferta
econòmica
a/IVA
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7

Substitució porta cab. de 2 A.E. cuina
TOTAL

430001869 /
430001874

4.095,00 €

4.954,95 €

241.668,51 €

292.418,90 €

En cap cas, els preus de la oferta econòmica poden superar els preus unitaris de sortida de la licitació.
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ANNEX IV
S’adjunten alguns dels treballs i de les característiques mínimes que ha de complir el nou munta llits.
•

•

Subministrament i muntatge de nou aparell elevador elèctric de característiques iguals o superiors:
•

6 aturades

•

11 accessos

•

Doble embarcament a 180º independent a cada planta

•

Sistema electromecànic.

•

Amb sala de màquines.

•

Velocitat d’ 1,00 m/s amb variador de freqüència

•

Capacitat d’almenys 27 persones i 2025kg

•

Suspensió 2:1

•

Recorregut 18 m.

•

Cabina d’ample 1650 mm, fons 2450 mm, alçada lliure 2200 mm

•

Doble embarcament a 180º

•

Acabat en acer inoxidable Plus

•

Il·luminació LED amb apagada automàtica

•

Passamans inoxidable en ambdós laterals de la cabina

•

Terra de granit

•

Dues portes de cabina de pas lliure d’almenys 1300 mm x 2200 mm. Onze portes de pis.
Remats segons actuals acabats.

•

Apertura automàtica telescòpica lateral de dues fulles en acabats acer inoxidable.

•

Detector d’obstacles en ambdós embarcaments amb barrera fotoelèctrica.

•

Maniobra registrada en pujada i baixada amb possibilitat símplex, o dúplex amb l’A.E. del
costat RAE 2004925-Q de l’HTVC.

•

Doble botonera de cabina.

•

Sinòptics digitals TFT en cabina.

•

Sinòptics digitals en totes les portes de pis (11).

•

Anul·lació de trucades exteriors

•

Síntesis de veu en català.

•

Enllumenat de buck LED.

•

Maniobra de bombers.

•

Restriccions segons configuració electrònica d’accessos a botonera de cabina i pisos amb
targetes magnètiques tipus “Mifare” segons indicació propietat.

•

Garantia mínima de dos anys.

Treballs de paleta consistents en:
•

Tancaments amb pladur a cada embarcament de cada planta per independitzar l’obra de
l’activitat hospitalària i compromís de seguir totes aquelles mesures que es puguin
dictaminar des de la comissió d’obres formada per la unitat de manteniment, unitat bàsica

28

de prevenció (UBP) i medicina preventiva (MP), per minimitzar el risc a la salut del
personal i/o usuaris de l’HTVC i minimitzar l’impacte en l’ activitat diària de l’HTVC.
•

Desmuntatge del ascensors actual.

•

Demolició dels tancaments actuals per aconseguir amplada de pas de porta necessària.

•

Reposició de tancaments ceràmics, guix i pintura i nou remat amb marbre similar al
existent.

•

Ajudes de paleteria segons sigui necessari, encastar noves botoneres, sinòptics de pis, etc...

•

Gestió de runes de l’ascensor a desmuntar i les que es puguin produir en la nova
construcció.

•

Serà obligatòria durant tots els treballs la contractació d’un tècnic competent per direcció
tècnica d’obra i coordinador de seguretat i salut.

29

