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1. Antecedents
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).
D’altra banda, degut a l’antiguitat, i el temps d’ús d’aquests aparells es proposa una renovació i
modernització, que s’inclou en el mateix contracte.
Aquestes actuacions no es poden realitzar amb mitjans propis, ja que la GTTE no disposa de suficients
recursos per tal de garantir que s’assoleixin el criteris de termini i qualitat desitjats. És per aquest motiu
que es proposa contractar el servei externament.

2. Objecte
L’objecte de la contractació és el contracte de DEL SERVEI DE MANTENIMENT AMB MODERNITZACIÓ
TECNOLÒGICA D’APARELLS ELEVADORS DELS HOSPITAL DE TORTOSA VERGE DE LA CINTA (HTVC).
El codi CPV associats als treballs que són objecte del contracte és:
•
•

3.

50750000-7
42416100-6

Servicios de mantenimiento de ascensores
Ascensores

Dades econòmiques

Pressupost de licitació és de 292.418,90€ amb el següent desglossament: 241.668,51€ més 50.750,39€
d’IVA al tipus del 21% (desglossat base IVA) per 48 mesos de contracte. (De l’01/01/2023 al

31/12/2026)
Es considera inclòs en el pressupost base de licitació els costos directes i indirectes i altres eventuals
despeses tals com el cost dels salaris de les persones empleades estimats a partir del conveni laboral de
referència.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, indicant l’IVA
a aplicar mitjançant partida independent, en cap cas s’admetran ofertes per sobre el pressupost de
licitació.

4. Termini i durada del contracte
El termini de durada de contracte es preveu en 48 mesos.

5.

Criteris d’adjudicació

Donat que hi ha mercat per a la prestació d’aquest servei es proposa iniciar la licitació d’aquest servei
mitjançant fórmula d’expedient obert de serveis tal i com es determina en l’article 131.2 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014 (BOE 272 de 9 de novembre).,

Els criteris de valoració es defineixen en el PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DEL SERVEI DE
MANTENIMENT AMB MODERNITZACIÓ TECNOLÒGICA D’APARELLS ELEVADORS DELS HOSPITAL DE
TORTOSA VERGE DE LA CINTA (HTVC) DE L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS) A TERRES DE L’EBRE
.
6.

Conclusions

I.- Que resulta idoni que es realitzi la contractació proposada per aquest servei, segons les
característiques dels antecedents i altres aspectes citats al present informe.
II.- Que en el present informe es justifica degudament l’adequació de les necessitats que es pretenen
cobrir amb el contracte, així com la idoneïtat de l’objecte i contingut del mateix.
III.- El contracte per les seves característiques no procedeix la divisió en lots atès que de fer-ho resultaria
excessivament difícil i onerosa la seva execució des del punt de vista tècnic, essent la coordinació dels
diferents contractes per a cada lot que resultés una dificultat que podria posar en greu risc la correcta
execució de les feines i el servei.
IV.- No hi ha fraccionament de l’objecte.
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