Informe justificatiu de la celebració d’un contracte

UR-2020-3

Contracte: Contracte Públic
Unitat promotora: Àrea d'Infraestructures i Serveis - Secretaria d'Universitats i Recerca
Tipus: Serveis
Expedient: UR-2020-3
Procediment: Obert simplificat anticipat
Criteris d’adjudicació: Diversos
Objecte: Serveis de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis de les
dependències de la Secretaria d’Universitats i Recerca.
Import €
IVA € Import total €
Valor estimat del contracte (sense IVA):
30.875,00
Pressupost de licitació:
9.600,00
2.016,00
11.616,00
Termini d’execució: 12 mesos, amb possibilitat de prorroga fins a dos anys

Justificació de la necessitat de contractar
La Secretaria d’Universitats i Recerca, a fi de poder exercir les competències que li són
pròpies i garantir la indemnitat dels béns immobles i mobles assignats necessita mantenir en
òptimes condicions l’estat i conservació de les instal·lacions de protecció contra incendis de
les dependències de la Secretaria d’Universitats i Recerca. Així mateix cal donar compliment
als requisits normatius que afecten el manteniment d’aquest tipus d’instal·lació
Els edificis de que disposa la SUR actualment són els següents:
edifici seu de la SUR: Via Laietana, 2, de Barcelona
magatzem extern: ubicat al carrer de Concili de Trent,139, de Barcelona, on es
diposita el mobiliari de reposició.
magatzem extern: ubicat a la plaça de la Farga 8-10, de Barcelona, on es diposita
igualment mobiliari de reposició.
Les instal.lacions que han de ser objecte de manteniment són equips i sistemes de protecció
activa contra incendis i sistemes de senyalització luminescent amb el detall que s’indica al
plec de clàusules. Tot i que aquests elements podrien ser objecte de divisió en lots segons
tipologia d’equipament o per ubicació física, la necessària coordinació i gestió i la dimensió
econòmica reduïda del contracte justifiquen la no divisió en lots.
La SUR no disposa de mitjans personals adequats per coneixements específics per fer front
a les actuacions que es proposa contractar ni tampoc es considera convenient la seva
ampliació en atenció a aquesta especialització. Aquesta circumstància de gran
especialització ha justificat que tampoc siguin prestacions incloses dins del contracte de
manteniment integral de les dependències de la SUR.
Determinació del preu del contracte
El contracte es configura a través de preus unitaris d’acord amb la tipologia de serveis
inclosos:
- SERVEI BÀSIC (S1): 4.650 EUROS, (IVA exclòs); 5.626,5 EUROS (IVA inclòs)
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- SERVEI DE MANTENIMENT CORRECTIU (S2): 45 euros/hora, IVA exclòs; 54,45 euros/hora, IVA
inclòs.
-SERVEI DE RETIMBRAT/RECÀRREGA EXTINTORS (S3): 80 euros/ut, IVA exclòs; 96,80 euros/ut,
IVA inclòs.

Així mateix es preveu una bossa de material per a la reparació, reposició i/o ampliació de les
instal.lacions amb material fungible o de petit import que s’ha calculat en 2.000 euros, IVA
exclòs (2.420,00 euro, IVA inclòs). Aquesta bossa no pot ser objecte de baixa, sens perjudici
que es valorarà el percentatge de descompte que oferirà el contractista respecte el PVP dels
materials i consumibles que se sol·licitin, el qual es contrastarà amb bases de dades de
preus de materials de caràcter públic, prioritàriament mitjançant MATMAX o en cas de manca
d’algun producte en aquesta, mitjançant TARIFEC, ITEC o similar.
Pel cas que hi hagi pròrroga per l’any 2021 s’ha calculat un preu unitari específic per
aquesta anualitat corresponent a un servei programat i que només es realitzarà aquell any:
- RETIMBRAT CILINDRES NOVEC (S4): 750,00 euros/ut, IVA exclòs; 907,50 euros/ut, IVA inclòs.

Pel cas que hi hagi pròrroga per l’any 2022 s’ha calculat un preu unitari específic per
aquesta anualitat corresponent a un servei programat i que només es realitzarà aquell any:
-PROVA DE CÀRREGA DE BOQUES D’INCENDIS EQUIPADES (S5): 25 euros/ut, IVA exclòs; 30,25
euros/ut, IVA inclòs.

Aquests preus unitaris màxims han estat calculats a partir dels preus adjudicats en la
contractació d’aquests mateixos serveis en els anys anteriors i fent un benchmarking
informal amb altres licitacions dutes a terme per altres departaments de la Generalitat. Així
mateix, s’han tingut en compte tots els costos directes i indirectes associats a la prestació
del servei, tal com estableix l’article 159.2.3 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures
fiscals, administratives, financeres i del sector públic i l’article 100 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.
Proposta de procediment de contractació
Es proposa licitar un contracte pel procediment obert simplificat. El valor estimat del
contracte és de 30.875 euros, IVA exclòs, i un pressupost per al primer any d’execució de
11.616 euros , IVA inclòs, a partir del càlcul de dedicació prevista per les diverses tipologies
de serveis incloses dins del contracte. En concret, la previsió de dedicació a partir del qual
s’ha calculat el pressupost del contracte és la següent:
Servei
S1
S2
S3
Bossa de
material
Total
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Preu unitari Preu unitari
(IVA exclòs) (IVA inclòs)
4650,00
5.626,5
45 €
54,45 €
80 €
96,80 €

Unitats
1 unitat
30 hores
20 unitats

Total
(IVA exclòs)
4.650,00 €
1.350 €
1.600,00 €

Total
(IVA inclòs)
5.626,5 €
1.633,5 €
1.936,00 €

2.000,00 €

2.420,00 €

9.600,00 €

11.616,00 €
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Per al càlcul del valor estimat del contracte s’ha tingut en compte, a més de la possibilitat de
pròrroga, la modificació prevista que s’ha indicat i que es justifica més avall, d’acord amb la
taula següent:
Any
2020
(2021)
(2022)

Modificació
prevista
(IVA exclòs)
9.600 €
0€
(9.600 €)
(1.500 €)
(9.600 €)
(575 €)
Valor estimat del contracte:

Import inicial
(IVA exclòs)

Total
(IVA exclòs)
9.600 €
(11.100 €)
(10.175 €)
30.875 €

Criteris de solvència i adjudicació del contracte
Pel que fa als criteris de solvència es proposa acollir-se a la previsió de l’article 92 in fine
LCSP per remissió a l’article 11.5 RGLCAP pel qual s’eximeix l’acreditació dels requisits de
solvència econòmica i tècnica en aquells contractes de serveis de valor estimat del contracte
no superior de 35.000 euros.
Es proposa així mateix una proporció del 75/25 entre els criteris quantificables a través de
formules i els que no ho són, respectivament, de conformitat amb l’article 159.1 LCSP.
Altres requisits del contracte
Terminis de pagament: Es facturarà trimestralment segons prestacions realitzades en el
període de referència.
Programa de treball: No en cal, però s’ha de seguir el pla de manteniment.
Modificacions del contracte a preveure en els plecs: Es permeten la cessió i la
subcontractació. Així mateix, es modificació a l’alça per incorporar en cas de pròrroga del
contracte les tasques a realitzar en les anualitats corresponents, d’acord amb les previsions
normatives:
-2021: Servei de retimbrat cilindres noves (S4): 1.815 euros (IVA inclòs)
-2022: Servei de prova de càrrega de boques d’incendis equipades (S5): 695,75 euros (IVA
inclòs)
Condicions especials d'execució: Als efectes del que indica l’article 202 LCSP, el contractista
quedarà obligat a donar compliment, durant l’execució del contracte, almenys a una de les
següents condicions especials d’execució de tipus social, la vigència o compliment de la qual o
les quals haurà d’acreditar documentalment a requeriment del responsable del contracte:
A tenir contractat un nombre de persones amb discapacitat superior al que exigeix la
legislació sectorial vigent a Espanya (Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, que
aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva
inclusió social), en funció de la dimensió de la plantilla de l’empresa.
A aplicar mesures que afavoreixin la conciliació del treball i la vida familiar del
personal adscrit a l’execució del contracte.
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A beneficiar al personal adscrit a l’execució del contracte de mesures de formació i/o
de protecció de la salut en el lloc de treball.
La condició especial d’execució per la qual opti l’empresa licitadora s’haurà d’indicar en el
sobre B. A manca de preferència, s’entendrà que s’ha optat per la que recull la lletra a).
Penalitats: Als efectes d’establir un seguiment objectiu i quantificable de l’assoliment de les
finalitats del contracte, s’estableixen uns acords de nivell de serveis que porten associades
unes penalitats que s’indiquen en els plecs, les quals poden ser objecte de millora per part de
l’adjudicatari.

Ignasi Vendrell i Aragonès
Cap del Servei de Contractació i Patrimoni
en l’Àmbit d’Universitats i Recerca
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