Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
Exp. núm. CET-02-2019.
A. Objecte
A.1 Descripció: Servei de manteniment de les instal·lacions de calefacció, aigua calenta
sanitària, climatització i gas del Complex Educatiu de Tarragona.
A.2 Lots: No, atès que el Complex Educatiu de Tarragona es tracta com un recinte en únic
conjunt i per l’organització no seria viable que més d’una empresa en prestés el servei,
d’acord amb l’informe justificatiu del director de l’Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de
Tarragona, de 28 de novembre de 2018.
A.3 Codi CPV: 50720000-8 (Serveis de reparació i manteniment de calefacció central) i
50531100-7 (Serveis de reparació i manteniment de calderes).
B. Dades econòmiques
B.1 Determinació del preu: El preu ve determinat per un preu/hora, segons previsió d’hores.
Hi ha també una partida alçada de 15.000,00 € per a fer manteniments correctius.
El pressupost base de licitació es desglossa en els costos que es detallen a l’informe
justificatiu de preus del director de l’Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona, de
data 28 de novembre de 2018.
B.2 Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul: 164.560,00 € IVA exclòs.
Aquest import inclou l’import del pressupost de licitació, més l’import de la possible pròrroga,
més la possible ampliació d’un 10% per un augment o disminució de les necessitats del
centre per aconseguir el confort tèrmic per raons climatològiques adverses.
B.3 Pressupost base de licitació: 90.508,00 € IVA inclòs, dels quals 74.800,00 € corresponen
al preu del contracte i 15.708,00 € a l’IVA (21%).
El preu ve determinat per un preu/hora, segons previsió d’hores anuals. El volum d’hores
estimat és 1840 hores laborables (calculat a 24 €/hora, IVA exclòs) i 460 hores de caps de
setmana i festius (calculat a 34 €/hora, IVA exclòs), la qual cosa suposa un import total de
59.800,00 € IVA exclòs.
L’import de licitació comprèn també una partida alçada de 15.000,00 € IVA exclòs per a fer
manteniments correctius. En cap cas es tindrà en compte la partida de manteniment
correctiu a l’hora de valorar les ofertes.
Aquest pressupost ha estat calculat per a 12 mesos d’execució.
C. Existència de crèdit
C.1 Partida pressupostària: El finançament de les obligacions econòmiques va a càrrec de la
posició pressupostària D/210000103/4210 del pressupost de l’Òrgan de Gestió del Complex
Educatiu de Tarragona del 2019.
C.2 Expedient d’abast plurianual: No.
D. Termini de durada del contracte
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D.1 Termini de durada: Des de l’1 de gener de 2019, o des de la data de la signatura del
contracte si aquesta és posterior, i fins al 31 de desembre de 2019.
D.2 Possibilitat de pròrrogues i termini: Com a màxim per una durada d’un any.
E. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
E.1 Forma de tramitació: Ordinària.
E.2 Procediment d’adjudicació: Obert, d’acord amb els articles 131.2 i 156.1 de la LCSP.
E.3 Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí.
L’eina de Sobre Digital es troba disponible a la part superior dreta de la pàgina de l’anunci
d’aquesta licitació, dins del perfil de contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?department=15000&req
Code=viewDetail&keyword=&idCap=202184&ambit=1&
E.4. Contracte subjecte a regulació harmonitzada: No.
F. Solvència i classificació empresarial
F1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional:
Solvència econòmica i financera:
Declaració sobre el volum global de negocis, referit al millor exercici dins dels tres últims
disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici de les activitats de l’empresari i de
presentació de les ofertes, amb un mínim anual equivalent o superior a l’import de licitació
(90.508,00 € IVA inclòs).
Solvència tècnica o professional:
Relació dels principals serveis realitzats durant els darrers tres anys, entre els que ha
d’haver, com a mínim, un de pressupost equivalent a l’import al qual es licita (90.508,00 €,
IVA inclòs) i que tinguin relació amb l’objecte del contracte, indicant el seu import, dates i
beneficiaris públics o privats. Els serveis efectuats s’acrediten mitjançant certificats expedits
o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan
el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta
d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari, acompanyada dels documents
en poder seu que acreditin la realització de la prestació.
Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que
tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s’ha d’acreditar mitjançant
la relació de títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa i, en
particular, del responsable o responsables i dels tècnics encarregats de l’execució del
contracte. S’ha d’acreditar que el responsable del contracte té la titulació acadèmica
universitària d’enginyer tècnic o superior.
F2. Classificació empresarial d’aportació voluntària:
Grup: P
Subgrup: 3
Categoria: 1 (ó A, segons RGLCAP)

Grup: Q
i
Subgrup: 1
Categoria: 1 (ó A, segons RGLCAP)
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No s’exigeix classificació. No obstant, es podrà aportar la classificació empresarial que
s’especifica en aquest apartat o l’equivalent, segons l’anterior redacció del Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre (d’ara endavant, RGLCAP), per substituir la documentació
acreditativa de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional.
F3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte: No.
F4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de
gestió mediambiental: No.
G. Sobres a presentar i contingut:
G.1. Sobre A:
a) Document europeu únic de contractació (DEUC), segons model que es facilita a la
pàgina de l’anunci d’aquesta licitació, dins del perfil de contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?department=15000&
reqCode=viewDetail&keyword=&idCap=202184&ambit=1&
Si l’empresa licitadora respon afirmativament la primera pregunta de la part IV del DEUC:
“Criteris de selecció”, relativa al compliment de tots els criteris de selecció, s’entendrà
que l’empresa licitadora reuneix els requisits de solvència exigits en aquest plec, sense
que sigui necessari omplir cap altre casella de la part IV.
L’eventual falsedat en les declaracions efectuades per les empreses licitadores al
DEUC pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic
prevista en l’article 71.1.e de la LCSP.
b) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols, en cas d’empresa licitadora
estrangera.
c) Altra documentació a presentar per les empreses licitadores:
-

Document en el qual s’autoritzi o no a l’òrgan de contractació per a la consulta
telemàtica del document d’identitat de la persona representant de l’empresa licitadora
i dels certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries i de
Seguretat Social.

-

Declaració responsable conforme l’empresa es troba inscrita en el Registre d’Agents
de la Seguretat Industrial de Catalunya per actuar com a empresa instal·ladoramantenidora d’instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE), i la inscripció és vigent.

-

Certificat de visita, que expedirà la Gerència del Complex Educatiu de Tarragona, un
cop visitades les instal·lacions, segons model de l’annex núm. 4 d’aquest Plec.
L’empresa licitadora haurà d’acreditar que un tècnic competent en la matèria ha
visitat les instal·lacions objecte d’aquesta licitació.
Cal trucar amb antelació per concertar la visita.
L’horari de visites és de 9.00 hores a 17.00 hores.
La persona de contacte és el Sr. Julio Elgarrista Aragonés, especialista d’oficis de
l’àrea de manteniment del Complex Educatiu de Tarragona.
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Telèfon de contacte: 639 927 957.
Correu electrònic: jelgarri@xtec.cat
La manca d'aportació d'aquest certificat implicarà que no s'aplicaran els criteris
de valoració i per tant els licitadors afectats restaran exclosos de la licitació.
G.2. Sobre B:
Les empreses licitadores inclouran en aquest sobre tota la documentació relacionada amb
els criteris d’adjudicació que s’hagin de ponderar en funció d’un judici de valor.
La documentació corresponent a la proposta tècnica s’ajustarà, si s’escau, als continguts
següents:
1. Memòria que contindrà el protocol d’actuació en cas d’emergència, fora de l’horari del
servei que es descrigui. Es valorarà especialment el temps de resposta, i el compromís
de què les intervencions d’emergències fora de l’horari del servei requerit al plec de
prescripcions tècniques s’atenguin amb el mateix personal que està assignat a l’edifici en
horari laboral. Si això només es pot garantir una part de l’any, s’haurà d’especificar en un
calendari quina és aquesta part.
2. Pla de manteniment dels diferents elements que conformen el sistema integral de
calefacció (tasques a fer, material necessari, duració prevista, freqüència, etc.) i la
justificació de la bona qualitat d’aquest pla (per exemple, demostrant que s’ajusta a les
recomanacions del fabricant).
3. També s’ha d’incloure una declaració en la qual s’especifiqui quins documents i/o dades
tècniques incorporades en els sobres són, al seu parer, confidencials, sense que
s’admeti la declaració genèrica d’un sobre com a confidencial. Les empreses hauran de
justificar el motiu del caràcter confidencial dels documents i/o dades als efectes que
l’òrgan de contractació pugui considerar-los com a tals. No tindran en cap cas caràcter
confidencial els documents d’accés públic. En el supòsit d’inexistència de declaració de
confidencialitat de les empreses licitadores, i davant la petició d’informació d’altres
empreses licitadores, es donarà trasllat a l’empresa la proposta de la qual es vulgui
consultar, per tal que es pronunciï justificadament sobre quina part de la seva proposta
tècnica té caràcter confidencial.
Les ofertes que no s’ajustin a les prescripcions tècniques quedaran excloses.
Variants: No.
Programa de treball: No.
G.3. Sobre C: Oferta econòmica, segons model de l’annex 1, emplenat tenint en compte les
indicacions següents:
a) Les empreses que, en la seva oferta econòmica, superin el pressupost de licitació,
tant l’import unitari com l’import total del contracte, i les empreses que no
presentin una oferta econòmica quedaran excloses.
b) L’oferta s’ha d’expressar amb un màxim de dos decimals. En cas d’errada aritmètica en
l’oferta, la Mesa acceptarà com a oferta definitiva la que resulti de tornar a calcular
correctament l’oferta a partir dels preus unitaris oferts pel licitador (IVA exclòs). Per als
decimals s’aplica la norma d’arrodoniment de l’euro.
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c) En cas d'unió temporal d'empreses s'han de fer constar les dades de cadascun dels
representants de les empreses que la formen.
d) Per a calcular el preu s’han de tenir en compte les condicions laborals actuals del
personal que presta el servei, especialment els complements.
La inclusió en el sobre A o en el sobre B de la documentació o informació que s’ha
d’incloure al sobre C pot comportar l’exclusió de l’empresa licitadora.
H. Garantia provisional: No es requereix.
I. Mesa de contractació: D’acord amb l’Ordre EDC/443/2005, de 16 de novembre (DOGC
núm. 4516 – 23.11.2005), per la qual es determina la composició de la Mesa de contractació
del Departament d’Educació, els membres de la Mesa de contractació del Departament
d’Educació són els següents:
a) Presidenta: La senyora Mercè Mateu i Palau, sub-directora general de Gestió Econòmica
i Règim Interior i, en la seva absència, el vice-president assumirà les funcions de la
Presidenta.
b) Vice-president: El senyor José Manuel López Barreiro, cap del Servei de Contractacions
i Subministraments i, en la seva absència, el vocal o la vocal de més antiguitat i, si dos o
més tenen la mateixa antiguitat, el de més edat assumirà les funcions de la Presidenta.
c) Vocals:
-

La senyora Virginia de León Gojin, cap de la Secció de Contractacions, qui també
actua com a secretària i, en la seva absència, la senyora Glòria González López, cap
de la Secció de Gestió de Serveis Administratius i, en la seva absència, el vocal o la
vocal més jove assumirà les funcions de secretari/ària.

-

El senyora Regina Fornós Fàbregues, diplomada arquitecta tècnica del Complex
Educatiu de Tarragona, en representació de la unitat administrativa que proposa el
contracte.

-

La senyora Pilar Recio Caride, responsable d’Assessorament en Contractació i
Informes i, en la seva absència, la senyora M. Encarnación Nieto Cabrera, tècnica de
l’Assessoria jurídica, en representació de l’Assessoria Jurídica del Departament
d’Educació.

-

La senyora Carolina Pardo Miguel, Interventora delegada al Departament d’Educació
i, en la seva absència, Beatriz Angulo Cubas, Supervisora de Comptabilitat i Control,
en representació de la Intervenció delegada al Departament d’Educació.

J. Comitè d’experts: No és procedent.
K. Criteris d’adjudicació

a)
b)
c)
d)
e)

CRITERIS
PONDERACIÓ (%)
Proposta econòmica
70%
Descompte sobre el preu de catàleg del material
10%
Cost de la franquícia del material
10%
Qualitat de les intervencions d’emergències
5%
Pla de manteniment calderes del district heating
5%
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K.1) Criteris d’adjudicació la valoració dels quals requereix un judici de valor (SOBRE B):
Fins a 10 punts, desglossats d’acord amb els següents barems:
K.1.1) Qualitat de les intervencions d’emergències fora de l’horari laboral: Fins a 5 punts.
Es valorarà l’organització del servei d’emergències fora de l’horari laboral que es descrigui.
Es valorarà especialment el compromís de que les intervencions d’emergències fora de
l’horari laboral s’atenguin amb el mateix personal que està assignat a l’edifici en horari
laboral. Si això només es pot garantir una part de l’any, s’haurà d’especificar en un calendari
quina és aquesta part.
K.1.2) Pla de manteniment de les dues calderes del district heating: Fins a 5 punts.
Es valorarà el detall de l’explicació del pla de manteniment (tasques a fer, material
necessari, duració prevista, freqüència, etc.) i la justificació de la bona qualitat d’aquest pla
(per exemple, demostrant que s’ajusta a les recomanacions del fabricant).
K.2) Criteris d’adjudicació quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules (SOBRE
C): Fins a 90 punts, desglossats d’acord amb els següents barems:
K.2.1) Proposta econòmica: Fins a 70 punts.
Es valoraran les ofertes econòmiques presentades pels licitadors mitjançant el model
d’oferta econòmica de l’annex 1 de la manera següent. L’oferta més econòmica rebrà la
puntuació màxima de 70 punts. La resta d’ofertes rebran una puntuació inversament
proporcional a la de l’oferta més econòmica, d’acord amb el càlcul següent:
((A x 80)/100) + ((B x 20)/100) = Ne
Puntuació assignada a l’empresa “e” = (N1/Ne) x 70
On:
A = Preu/hora laborable ofert per l’empresa.
B = Preu/hora festiva ofert per l’empresa.
N1 = Mitja ponderada dels preus unitaris oferts per l’empresa que presenta l’oferta més
econòmica.
Ne = Mitja ponderada dels preus unitaris oferts per l’empresa que es valora.
Les empreses que en la seva oferta econòmica superin l’import total de la licitació i les
empreses que no presentin una oferta econòmica quedaran excloses.
Els valors referenciats en aquest plec relatius al volum del nombre d’hores estimat i
l’import de la partida de manteniment correctiu (15.000,00 € IVA exclòs; 18.150,00 € IVA
inclòs) no són objecte d’oferta i, per tant, no es poden modificar en el model que
s’adjunta com annex 1 d’aquest plec.
No es tindrà en compte la partida de manteniment correctiu a l’hora de valorar les
ofertes.
Els imports d’aquest contracte s’han calculat amb una previsió de 12 mesos d’execució.
Aquest és un import màxim que s’exhaurirà o no en funció dels serveis efectivament
realitzats, d’acord amb els preus unitaris oferts per l’adjudicatari. Així mateix, en el cas que
el temps real d’execució del contracte sigui inferior, aquest import màxim restarà disminuït
en la mateixa proporció. En la resolució d’adjudicació, l’import total s’ajustarà, si escau, en
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base als imports unitaris (€, IVA exclòs) que hagin estat oferts pels licitadors proposats com
a adjudicataris, al temps més aproximat possible de l’execució contractual.
K.2.2) Descompte sobre el preu de catàleg dels materials: Fins a 10 punts.
Els preus dels materials que s’utilitzin per als correctius s'hauran d'aplicar segons preu de
catàlegs dels proveïdors dels materials. Es valorarà l'aplicació d'un tant per cent de
descompte sobre el preu de catàleg dels materials (sense IVA).
L’oferta més econòmica rebrà la puntuació màxima de 10 punts. Per a la resta d’ofertes
s’aplicarà la fórmula següent:
Percentatge a valorar
x 10
Percentatge més alt de descompte
K.2.3) Cost de la franquícia per avaria o incidència: Fins a 10 punts.
S'adjudicarà la màxima puntuació a l'empresa que aporti un cost de franquícia per avaria o
incidència més elevat (preu unitari, IVA exclòs, del que s'ha de fer càrrec l'adjudicatari al seu
cost) a aplicar en els pressupostos de material per a resoldre les incidències o avaries tipus
B.
L’oferta més econòmica rebrà la puntuació màxima de 10 punts. Per a la resta d’ofertes
s’aplicarà la fórmula següent:
Franquícia a valorar
x 10
Franquícia més elevada
Criteris d’adjudicació específics per al desempat: L’empat entre diverses ofertes, després de
l’aplicació dels criteris d’adjudicació indicats més amunt, es resol mitjançant l’aplicació dels
criteris següents, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes, per
l’ordre que s’estableix a continuació:
a) La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de
presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb
discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores de
les que hagin empatat quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació
laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la
normativa, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que
disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla.
b) La proposició presentada per empreses que, al venciment del termini de presentació
d’ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat
d’oportunitats entre dones i homes.
c) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un desempat.
La documentació acreditativa dels criteris de desempat l’han d’aportar els licitadors en el
moment en què es produeixi l’empat, a requeriment de la Mesa de contractació.
L. Criteris per a la determinació de l’existència d’ofertes anormalment baixes
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Es considerarà una oferta incursa en valor anormalment baix, als efectes de l’article 149 de
la LCSP, quan la puntuació obtinguda pels criteris d’adjudicació que no són preu estigui per
damunt de la suma de les següents variables a) i b) i que, al mateix temps, la seva oferta
econòmica (preu) sigui inferior a la mitjana de les ofertes econòmiques presentades en un
percentatge superior al 20%:
a) La mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses licitadores en els
criteris d’adjudicació que no són preu.
b) El càlcul de la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en valor absolut, és a
dir, sense tenir en compte el signe positiu o negatiu, pels criteris que no són preu.
En cas d’existir ofertes anormalment baixes, es seguirà el procediment descrit a la clàusula
14.5 d’aquest plec.
M. Garantia definitiva: Sí.
Import: 5 % del preu final ofert, IVA exclòs.
Forma de constitució: La garantia definitiva es pot prestar en alguna de les formes previstes
en la clàusula 16.2 d’aquest plec, inclosa la retenció sobre el preu.
Garantia complementària: No.
N. Altra documentació a presentar per l’empresa que hagi presentat la millor oferta, a
més de l’exigida a la clàusula 15.2 d’aquest plec
a) L’adjudicatari es compromet a respondre per la responsabilitat civil derivada pels danys i
perjudicis causats per acció u omissió del personal que presta els serveis contractats.
Així mateix, l’empresa adjudicatària es compromet a tenir subscrita i en vigor, durant tot el
període de duració del contracte, una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, que
garanteixi les conseqüències econòmiques derivades de la responsabilitat civil que li pugui
correspondre per danys i/o perjudicis corporals, materials i/o conseqüencials consecutius per
acció o omissió a tercers en l'exercici de la seva activitat, amb un capital mínim assegurat de
300.000,00 € per víctima i 1.200.000,00 € per sinistre i any.
Per acreditar el compliment d’aquest compromís, caldrà aportar, a requeriment de l’òrgan de
contractació, la documentació corresponent (pòlissa, justificant de vigència de la pòlissa,
certificat de la companyia d’assegurances...).
L’incompliment d’aquesta obligació no comportarà cap tipus de responsabilitat a
l’Administració.
b) Declaració de l’empresa conforme disposa de la certificació negativa del Registre central
de delinqüents sexuals que acredita que el personal destinat a l’execució del contracte no ha
estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual.
c) Acreditació de la inscripció en el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de
Catalunya per actuar com a empresa instal·ladora-mantenidora d’instal·lacions tèrmiques en
edificis (RITE).
O. Condicions especials d’execució
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- Clàusula d’estabilitat i qualitat laboral: L’adjudicatari assumirà, com a condició especial
d’execució, l’obligació d’aplicar a la plantilla que executi el contracte les condicions de treball
establertes per l’últim conveni col·lectiu sectorial vigent en què s’enquadri i desenvolupi la
prestació contractual, sens perjudici de les millores que pugui establir.
Clàusula ètica: Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb
l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
S’atribueix a aquestes condicions especials d’execució el caràcter d’obligació contractual
essencial a l’efecte de què el seu incompliment sigui causa de resolució del contracte.
P. Penalitats:
P.1. En cas de demora del termini total o parcial, o d’incompliment parcial de les prestacions
del contracte per causes imputables al contractista: Les penalitats diàries previstes a l’article
193 de la LCSP en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte,
IVA exclòs.
P.2. En cas de compliment defectuós de les prestacions objecte del contracte, de les
condicions especials d’execució o del compromís d’adscripció de mitjans humans/materials
a l’execució del contracte, si no se’ls ha atribuït el caràcter d’obligació contractual essencial:
Fins a un màxim del 10 per cent del preu del contracte, cadascuna.
P.3. En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a
què es refereix la clàusula vint-i-novena lletra a) d’aquest plec: Fins a un màxim del 10 per
cent del preu del contracte, cadascuna.
El total de les penalitats imposades pels supòsits previstos als apartats P.2 a P.3 no pot
superar el 50 per cent del preu del contracte.
P.4 En cas d’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació
detallada de subcontractistes o subministradors, prevista en la clàusula trenta-quatrena
d’aquest plec: Fins a un màxim del 50 per cent del preu del subcontracte.
Q. Modificació del contracte: Sí.
El contracte podrà modificar-se, per raons d’interès públic, per la concurrència d’alguna de
les causes previstes en aquest plec, que són les següents:
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a) Quan, per raons climatològiques adverses, i per tal d’aconseguir el confort tèrmic
adequat, calgui incrementar el nombre d’hores de funcionament de la calefacció, per
sobre dels inicialment previstos, que són 1840 hores laborables/any i 460 hores de caps
de setmana i festius/any. El màxim de modificació és del 10%, és a dir, es podrà ampliar
fins a 184 hores laborables/any més, i fins a 46 hores de caps de setmana i festius/any
més.
El contracte podrà modificar-se per la concurrència d’algun dels supòsits legals següents,
previstos a la LCSP:
a) En cas de successió en la persona de l’empresa contractista per fusió, absorció, escissió
o transmissió d’empresa o branca d’activitat.
b) En cas de cessió del contracte.
c) En cas de revisió de preus.
d) Quan es produeixi demora en l’execució de la prestació per part de l’empresa , l’òrgan de
contractació pot concedir una ampliació del termini d’execució, que es tramitarà com una
modificació del contracte.
e) Quan al venciment d’un contracte no s’hagi formalitzat el nou contracte que garanteixi la
continuïtat de la prestació que ha d’efectuar el contractista com a conseqüència
d’incidències resultants d’esdeveniments imprevisibles per a l’òrgan de contractació
produïdes en el procediment d’adjudicació i hi hagi raons d’interès públic per no
interrompre la prestació, es pot prorrogar el contracte originari fins que comenci
l’execució del nou contracte i en tot cas per un període màxim de nou mesos, sense
modificar la resta de condicions del contracte, sempre que l’anunci de licitació del nou
contracte s’hagi publicat amb una antelació mínima de tres mesos respecte de la data de
finalització del contracte originari.
Igualment, el contracte també podrà modificar-se quan la modificació derivi de l'aplicació de
mesures d’estabilitat pressupostària, com estableix la disposició addicional primera de la Llei
5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives i financeres i del sector públic i
de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en
establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades i sobre
emissions de diòxid de carboni.
El procediment per modificar el contracte és l’establert a la clàusula 31.2 d’aquest plec.
R. Cessió del contracte: Sí.
S. Subcontractació: Sí, és procedent.
Obligació d’indicar en les ofertes la part del contracte que es té previst subcontractar,
assenyalant el seu import i nom o perfil professional, definit per referència a les condicions
de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes a qui vagin a encomanar la seva
realització: No.
Pagaments directes als subcontractistes: Sí.
T. Revisió de preus: No.
U. Termini de garantia: Sí.
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Termini: Durant tota l’execució del contracte i les seves possibles pròrrogues.
V. Responsable del contracte: Gerent de l’Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de
Tarragona.
W. Identificació d’òrgans en la factura:
a) Òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública: Intervenció
General.
b) Òrgan de contractació: La directora de Serveis, per delegació del conseller d’Educació.
c) Destinatari:
Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona
Autovia de Salou, s/n
43006 Tarragona
CIF S4300301A
La facturació serà mensual en funció de les hores efectivament realitzades i pels imports
unitaris (€, IVA exclòs) que hagin estat oferts.
Per a consultes de caire administratiu,
adreceu-vos a:
Departament d’Educació
Servei de Contractacions i Subministraments
Via Augusta, 202-226, planta 4A
08021 Barcelona

Per a consultes de caire tècnic, adreceuvos a:
Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de
Tarragona
Autovia de Salou, s/n
43006 Tarragona

Sra. Lluïsa Ortega
Secció de Contractacions
Telèfon: 93 400 69 00 ext. 3762
correu electrònic:
contracta.educacio@gencat.cat

Sr. Julio Elgarrista Aragonés
Especialista
d’oficis
de
l’àrea
de
Manteniment del Complex Educatiu de
Tarragona
Telèfon: 977 556 105.
correu electrònic:
gerencia@complexeducatiudetarragona.cat

Jean-Marc
Segarra Mauri DNI 40926017R
(SIG)
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