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OBJECTE DEL CONCURS

L' lnstitut d'Assistència Sanitaria (lAS) gestiona les instal'lacions del

Parc

Hospitalari Martí iJulià de Salt.

Aquest Parc Hospitalari disposa d'unes instal'lacions de Mitja Tensió que
distribuir I'energia elèctrica a diversos edificis del parc Hospitalari.

La legislació vigent obliga que els titulars de les instal'lacions de mitja i alta
tensió, han de responsabilitzar-se de I' us , conservació i manteniment de les
instal.lacions, contractant el manteniment d'aquestes instal'lacions a empreses
instal.ladores inscrites en el Registre d' Empreses lnstal'ladores d'Alta Tensió.
Per complir amb la normativa vigent , Cal contractar un Servei de Manteniment

de Mitja Tensió que garanteixi la realització d'un manteniment normatiu i
preventiu a les instal'lacions de Alta tensió ubicats al Parc Hospitalari Martí i
Julià de Salt, de manera que quedi garantit el bon funcionament i disponibilitat
aixícom la seguretat de les instal'lacions.

2

,

DURADA I IMPORT DEL CONCURS

A/DURADA.

El concurs tindrà una durada d'un any,prorrogable per un anys més,
expressament acordada per les parts.
B/IMPORT

L' import anual es de 15.000,00€ IVA EXCLÒS

lmport anual fix pel manteniment normatiu - preventiu anual "inclou
també el cost del descàrrec de companyia" de 5.000,00€ IVA EXCLÒS.
Previsió de cost variable màxim anual pels treballs i materials del
manteniment correctiu o modificatiu de 10.000€ IVA EXCLÒS.

L' lmport base de licitació, màxim per una anualitat es de 15.000,00€
EXCLOS.
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ABAST

3.1

Descripció de les instal'lacions de Mitja Tensió a manten¡r
Estació Receptora del Parc Hospitalari Martí iJulià

Estació amb doble linea de companyia, amb commutació automàtica en cas de
fallada de linea principal.

Composada per: ( 9 cabines marca Ormazabal.)
-3
-2
-1
-3

Cabines Cia.
Cabines d'automàtic.
Cabina de mesura.
Cabines de linea

Estació de transformació de I'edifici HSC.

Composada per: ( 5 cabines marca Ormazabal.)
-1 Cabina d'arribada.
-4 Cabines de ruptofusible amb relé de protecció tipus RPT
-4 Transformadors ABB secs 1000kVA

Estació de transformació de I' edifici TMS

Composada per: ( 3 cabines marca Ormazabal.)
-1 Cabina d'arribada.
-2 Cabines de ruptofusible
-2 Transformadors ABB secs 800kVA

4

h\s

Parc Hospitalari Martí i Julià
Depatament d'l nfraestructures i

Manteniment de I'lAS

lnstitut

C/ Doctor Castany, s/n

d'Assistència
Sanitària

17190 Salt (Girona)

T.972 189 006

Estació de transformació de l' edifici Sociosanitari.
Composada per: ( 3 cabines marca: SMO)
-1 Cabina d'arribada.
-2 Cabines de ruptofusible amb Proteccions PRQ.
-2 Transformadors ABB secs 630kVA

3.2

Manteniment a real¡tzar:

-Manteniment normatiu- preventiu anual amb un lmport Anual Fix. ( per
executar tot aquest manteniment un diumenge al matí. També inclou despeses
del descàrrec de companyia)

Caldrà realitzar en manteniment normatiu preventiu anual, que
compleixi la normativa legal vigent a tota les instal'lacions de MT del
Parc Hospitalari Martí iJulià de Salt.
-Manteniment correctiu o modificatiu amb una previsió d'lmport anual
variable.
Només es podrà facturar en aquest concepte els pressupostos
que prèviament el Departament d' lnfraestructures i Manteniment
de I' IAS aprovi. ( tots els recanvis han de ser originals ) ( En
aquesta factura només es poden facturar hores , materials i
descàrrec de companyia. No es pot facturar cap altre concepte.
Ex: desplaçament, dietes , etc...)
L'IAS es reserva el dret de contractar directament els correctius o
modificatius que cregui oportuns.

3.3

Requeriments del servei de manteniment:

-Cal que I'empresa mantenidora que realilza el manteniment estigui inscrita en
el registre d'empreses mantenidores d'Alta Tensió.
-L'empresa adjudicatària haurà de garantir el compliment de la normativa vigent
en quant a I' us , conservació i manteniment aplicant una gama de manteniment
5
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Normatiu Preventiu anual, que garanteixi la seguretat , disponibilitat i bon
funcionament de les instal.lacions de Mitja Tensió del Parc Hospitalari Martí i
Julià.

-

Ha de disposar d'un servei atenció al client les 24 h del dia,cal disposar d'un
servei d' urgència, per la reparació d'averies o continuilat del servei quant així
es requereixi. El temps de resposta garantit en cas d'averia no ha de superar
les 2 hores.

Tota la responsabilitat de la seguretat en el manteniment de MT recau en
l'empresa mantenidora.

L'empresa mantenidora haurà de disposar d'una pòlissa d'assegurança de
responsabilitat civil per un import no inferior 1 milió d'euros
Proced iments del manteniment

-Les intervencions seran programades amb antelació suficient de forma
coordinada amb el servei de manteniment de l' lAS, per tal de minimitzar les
afectacions al Parc Hospitalari Martí iJulià de Salt.

-Coordinació de les inspeccions periòdiques obligatòries amb una ElC, assistint
a la realització d'aquesta. ( Les inspeccions s'han de realitzar al mateix temps
que'l manteniment Normatiu- Preventiu anual)

El mantenidor haurà de planificar els manteniment coordinadament amb
I' inspecció i estarà a disposició del que requereixi aquesta ifacilitarà tot
el que se I'hi requereixi
-Revisió Normativa- preventiva anual de les instal'lacions (s'ha de realitzar en
un diumenge), amb tall de subministra de Alta Tensió. El estat d'aquestes
quedarà reflectit en el corresponent informe, incloent el resultat de les proves
efectuades i la relació d' anomalies detectades.

i normatiu anual de totes les
Parc
Hospitalari
Martí i Julià.( lmport Fix
instal.lacions de Mitja tensió del
anual) ha d' incloure la gestió les despeses dels descàrrecs de
Cal realitzar un manteniment preventiu

i
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companyia,

que s'ha de realitzil sempre en I'execució

dels

manteniments.
A títol orientatiu per fer aquest manteniment calen un mín¡m de 5 tècnics
qualificats i un encarregat responsable de I'actuació.

8,00h-10,30 descàrrec de mitja tensió al Parc Hospitalari realitzat
per la companyia per encàrrec de I'empresa mantenidora.
8,05 els tècnics es repartiran formant dos equips.

8,06-10,30H I'equip

1

format per

2

tècnics, realitzaran el

manteniment de la receptora.

8,06- 10 ,0H I'equip 2 format per

3 tècnics realitzaran el

manteniment de I'estació transformadora del edifici HSC.

10,30h es restablirà el subministra elèctric, només a la central de
transformació de I'edifici HSC, normalitzant el funcionament
d'aquest edifici.

10,35h-14,00h I'equip 1 format per 2 tècnics, realitzaran el
manteniment de la estació transformadora de I'edifici TMS.
10,35-13,00h I'equip 2 format per 3 tècnics realitzaran el
manteniment de I'estació transformadora del edifici Sociosanitari.
13,00-14,00h I'equip 2 format per 3 tècnics reforçaran
manteniment de I'estació transformadora del edifici TMS.

el

-Realització de les reparac¡ons o modificacions fossin necessàries com a
conseqüència d'una revisió o per necessitats de la propietat (lAS), prèvia
aprovació del corresponent pressupost.

Cal presentar pressupostos dels possibles correctius o modificatius a
realitzar on només es podran aplicar costos de preus hora , materials
amb descomptes ofertats i costos de descàrrec de companyia . Només
es podrà executar prèvia aprovació per part del servei de manteniment
de l' lAS. ( Previsió d' lmport variable

)

L'IAS es reserva el dret de contractar directament els correctius
modificatius que cregui oportuns.
7
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3.4

Gestió del Manteniment

El mantenidor haurà de designar un gestor de contracte que actuarà com
interlocutor de I' IAS durant l'execució del servei i que tindrà com a funcions
principals:

-Programar i coordinar amb el Servei de Manteniment de I' IAS els
diferents treballs de manteniment, a efecte de reduir al mínim les
interferències amb I'activitat continuada que se desenvolupa a les
instal'lacions.

-Ha de gestionar els descàrrecs de companyia per poder realitzar els
manteniments fent les peticions i gestions segons les directrius del
servei de manteniment de I' lAS.

-Dirigir I'equip humà que actua en la prestació del servei

-Haurà de responsabilitzar-se de tota la seguretat i la gestió del
manteniment de Mitja Tensió ( haurà de signar els descàrrecs i
haurà de supervisar i fer executar al seu personal totes les
maniobres que calgui a les cabines de MT garantint la seguretat
de les persones i les instal'lacions)
-Es coordinarà per I'execució de les inspeccions periòdiques obligatòries
amb una EIC (que I' IAS hagi contractat) , assistint a la realitzaciÓ
d'aquesta inspecció.

- Haurà de planificar els manteniment coordinadament amb I' inspecció i
estarà a disposició del que requereixi aquesta i facilitarà tot el que se I'hi
requereixi

-Realitzar el control i seguiment dels treballs de manteniment executats.

-lnformar periòdicament a al Servei de Manteniment de I' IAS sobre el
desenvolupament del contracte.
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i administrat¡va referent a

les

Aquestes gestions i actuacions no han de generar cap cost addicional al
contracte , ja que han d'estar repercutits en els imports ofertats al contracte.

3.5

Qualificació del personal

L'empresa adjudicatària, per a l'exercici de la seva activitat, comptarà amb els
operaris qualificats, per realitzar el manteniment de Mitja Tensió.

3.6

Garantia de recanvis

Els recanvis han de ser recanvis originals dels fabricants per tal de garantir les
seves optimes condicions de disseny.

3.7

Temps de resposta en avaries

La presencia del servei tècnic de I'empresa conservadora, quan es produeixi
una avaria, haurà de fer-se efectiva en un temps màxim de 2 hora, i la
reparació s'haurà de resoldre amb un temps màxim de 24 hores, comptades a
partir de la recepció de I'avís.

3.8

lnformes periòdics

Els serveis tècnics de I' lAS, podran sol'licitar a I'empresa mantenidora aquells
informes que considerin necessaris en relació amb la trajectòria de les
instal.lacions, avaries, inspeccions, necessitats, nombre inaturalesa dels
avisos i qualsevol altra dada que considerin necessària.

Cal informar de les inspeccions periòdiques

3.9

lnspeccions periòdiques

L'empresa mantenidora col.laborarà amb I' EIC a les inspeccions periòdiques i
comunicarà a la direcció de manteniment de I' IAS les dates en què
correspongui realitzar les inspeccions periòdiques i conseryarà, des de la
darrera inspecció realitzada per I'organisme de control autoritzat competent, la
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documentació corresponent justificativa de les dades de visita, el resultat de les
revisions de conservació , les accions empreses per resoldre les incidències
amb la comunicació pertinent de resolució de I' EIC corresponent.

3.10 Responsabilitats dels Serveis Tècnics de I 'lAS
L' IAS exerc¡rà la supervisió i coordinació amb l'adjudicatari a fi d'assegurar que
el manteniment i la conservació es realitza d'acord amb les exigències dels
plecs i els compromisos contractuals establerts.

El cap de Manteniment de I' lAS, o en el seu defecte el personal de
manteniment en qui siguin delegades aquestes funcions, exercirà com a
supervisor i coordinador de totes les activitats de l'empresa adjudicatària.

3.11 ALTRES:

Tot el personal estarà assegurat i I'empresa estarà al corrent de les seves
obligacions fiscals i cotitzacions a la seguretat social.
Cal garantir el compliment de

-Tota la legislació vigent, normes i reglaments.
-Condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques,
substacions i centres de transformació (RD3275/82 Art.12).

-Ordre del Departament d' lndustria i Energia de la generalitat, les
revisions es realitzaran un cop al any, amb I' instal'lació fora de servei
(Parada)

3.12 Prevenció de riscos laborals
L'adjudicatari estarà obligar a presentar tota la documentació prescrita en
referència a la normativa de seguretat i salut i tota aquella que necessària per
complimentar els requeriments del servei de prevenció de I' IAS i els
condicionants de la prevenció de riscos laborals. L'empresa de manteniment
garantirà a tots els operaris (propis o subcontractats) tots els mitjans de
seguretat necessaris, obligant a complir tota la legislació vigent en matèria de
salut laboral, en particular la normativa de Prevenció de Riscos Laborals (Llei
31/1995 i normativa de desenvolupament), essent el seu incompliment motiu de
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resolució del contracte, en virtut del que es contempla en el punt 3 de I'article
24 de la llei esmentada.

S'estableix un termini màxim de dos mesos des de I'adjudicació, per a que
I'empresa que resulti adjudicatària, desenvolupi el seu Pla de Prevenció de
Riscos Laborals, propi de l'activitat a desenvolupar per l'empresa a l' IAS on es
recollirà I'avaluació dels riscos i la planificació de I'acció preventiva, essent el
seu incompliment motiu de resolució del contracte.

En compliment específic de I'article 24 de la Llei 31i1995 de "Coordinació
d'Activitats Empresarials" caldrà fer seguiment al procediment intern que l' IAS
el servei de Prevenció té establert.

i

En el cas de que a l' IAS se l'imposés alguna sanció per part de I'autoritat
competent, com conseqüència de l' incompliment de mides preventives per
part del personal de I'empresa contractada, I' lAS, repercutirà i deduirà
aquestes quantitats de les factures que hagi de abonar a I'empresa
contractada.

3.13 Facturació
Facturació del manteniment
Només es podran facturar dos tipus de factures pels conceptes

-Factura de manteniment normatiu- preventiu anual, d'import fix anual
que es facturarà en posterioritat a la data de la revisió normativapreventiva anual.

-Factura d'import variable per la realització de treballs i materials per
treballs de manteniment correctiu o modificatiu. Només facturables
prèvia acceptació de pressupost previ del Departament d'lnfraestructures
i Manteniment de I' IAS ( En aquesta factura només es poden facturar
hores , materials i costos de descàrrecs de companyia No es pot
facturar cap altre concepte. Ex: desplaçament , dietes , etc...)

L'adjudicatari haurà de complimentar tots els requisits dels departament de
comptabilitat de I' lAS, en quan a la preparació de les factures i el correcte
desglossament de les mateixes.
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Les factures hauran ser en format, de factura electrònica

4

DOCUMENTACIO A PRESENTAR

Les Empreses que desitgin licitar per aquest contracte caldrà que aportin la
següent documentació.

4,1 (SOBRE A) segons disposa el PCAP (Plec de

Clàusules

adm i nistratives Particulars)

4,2

(soBRE B)
PRoPoSTA / oFERTA TÈcNlCA ( No avaluable)

La licitadora ha de presentar una memòria tècnica que acrediti el compliment
dels requeriments del PPT.

El compliment del PPT validarà el poder valorar la Proposta econòmica del
sobre C.

La licitadora ha de presentar el darrer rebut de pagament de la

pòlissa

d'assegurança de responsabilitat civil (segons I'epígraf 3.3 del PPT)

4.3

(SOBRE C) PROPOSTA ECONOMIGA (Avaluable)

Segons model de I'annex 2
Proposta econòmica DEL LICITADOR.

Per valorar la proposta econòmica del licitador, aquest ha de complimentar el
document denominat annex 2

Aquest document,en format excel, caldrà que s'ompli les caselles de color
groc i es calcularà de forma automàtica I'oferta del licitador.

4.3.1 -Oferta econòmica pel manteniment de mitia tensió ( càlcul per una
anualitat).

L'oferta Es la suma de dos conceptes:
12
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-Manteniment normatiu - preventiu import anual fix (lmport total sense
IVA inclou cost de descàrrec de companyia i gestions) (cal que el
licitador ompli la casella groga amb la seva proposta econòmica per
aquest concepte)

modificatiu inclou

SI

servei en un (import variable màxim)

S' estimat un import per les possibles necessitats

extraordinàries

Aquest import no es pot modificar pel licitador.

4.3.2 -Proposta de preus unitaris pel manteniment correctiu o modificattu que
es puqur requenr.

-El licitador ha de omplir els preus / h de referència i Cost per
descàrrec de Companyia, que aplicarà, pels manteniments
correctius o modificatius que es puguin requerir.

4.3.3 -Proposta de descompte pels materials. pel manteniment correctiu o
modificatiu que es puqui requerir.

-El licitador ha de omplir la casella de descompte proposat per
tots els materials que es puguin requerir pel manteniment
correctiu o modificatiu.

5

CRITERISD'ADJUDICACIO

5.1

Si compleix amb el PPT

i aporta un rebut de pagament d'una pòlissa

de responsabilitat civil (segons I'epígraf 3.3 del PPT), es podrà
procedir a valorar els criteris objectius

La valoració de les proposicions i la determinació de I'oferta econòmica més
avantatjosa es durà a terme per l'aplicació dels següents criteris de valoració:
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Criteris objectius: (Fins 100 punts)
Proposta Econòmica

5.2.1 Oferta econòmica(Fins 70 punts)

Es valorarà amb la màxima puntuació I'oferta econòmica més favorable,
aplicant a les restants ofertes la puntuació que de forma inversament
proporcional resulti, excloses aquelles proposicions que, d'acord amb el que
s'indica en el següent apartat, siguin desestimades per incompliment dels
requeriments mínims exigits en el plec d'especificacions tècniques. (Fins 70
punts).
La fórmula d'aplicació serà

Po =70 x(OEi Oo)
Essent:
Po = Puntuació obtinguda per cadascuna de les empreses.
Oo = Preu de I'oferta econòmica de cadascuna de les empreses.
OE = Preu de l'oferta més econòmica.

5.2.2 Proposta de preus unitaris pel manteniment correctiu - modificatiu (Fins
a 15 punts)
La fórmula d'aplicació serà:

Po =15 x(OE/Oo)
Essent:
Po = Puntuació obtinguda per cadascuna de les empreses.
Oo = Preu de l'oferta econòmica de cadascuna de les empreses
OE = Preu de I'oferta més econòmica.

5.2.3 Proposta de descompte pels materials pel manteniment correctiu
modificatiu. (fins a 15 punts)
La fórmula d'aplicació serà:

Po =15 x(Do/Da)
Essent:
14
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Po = Puntuació obtinguda per cadascuna de les empreses.
Do = Descompte proposat de cadascuna de les empreses.
Da = Descompte més avantatjós.

6

PREGUNTES AL PLEC

Els licitadors podran enviar per correu electrònic les preguntes tècniques a la
següent adreça . Sr. Josep Torrent Formiga iosep.torrent@ias.cat
Per qüestions jurídiques: Sra. Ma Jesús Costa, telèfon 972 182 509 en horari
de 11 :00 a 15:00h. mariaiesus.costa@ias.cat

sig

Josep Torrent Formiga
Cap d'lnfraestructures i Manteniment
Salt, 2 de setembre

15

de

2019
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