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EXPEDIENT: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE
MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS DELS EDIFICIS
MUNICIPALS. EXP. 2019/2376
ASSUMPTE: INFORME TÈCNIC PER INICIAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
DE LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS
CONTRA INCENDIS DELS EDIFICIS MUNICIPALS.
Iker Lain Castiella , enginyer tècnic municipal de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
– Gabinet Tècnic de Gestió Territorial,
1. NECESITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
D’acord amb l’article 28 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (en
endavant LCSP), per tal de satisfer les necessitats del servei de manteniment del
sistema de protecció contra incendis per als equipaments municipals i atès que
l’Ajuntament no disposa de mitjans materials i tècnics per a dur a terme aquest
servei i donar així compliment a la normativa vigent en relació a les condicions
d'instal·lació i manteniment de tots els equips i mitjans de seguretat contra incendi
regulades pel Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (Reial decret
513/2017, de 22 de maig).
2. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte és la prestació del servei del manteniment de les
instal·lacions contra incendis dels edificis municipals, senyalització d’evacuació i
enllumenat d’emergència.
El contracte es pot realitzar sense cap tipus de paper imprès, de manera que es
preservi el medi ambient.
En aquest sentit, cal donar compliment a la normativa vigent d’acord amb els plecs
tècnics annexes corresponents als següents equipaments municipals:
EDIFICIS

SITUACIÓ

1

Ajuntament

Plaça de Sant Joan, 1

2

Biblioteca

c/ Dr. Klein, 101

3

Brigada Magatzem

c/ del Corredor, s/n

4

Escola Bressol Can Serra

Plaça de Ramón Macip, 1 (Can Serra)

5

Escola de Música

c/ Esteve Barangé 1 (Can Serra)

6

Teatre Auditori

Avgda del Rei en Jaume, 118

Pàgina 1 de 6

Signatura 1 de 1
IKER LAIN CASTIELLA IMAZ

04/07/2019

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

fd862d4207e74f408d47877475c3f2a5001

Segell òrgan
Url de validació
Ajuntament de

https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Cardedeu
Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

7

Sala Sarau

Avgda del Rei en Jaume, 116

8

Cinema Esbarjo

c/ Lluís Llibre, 27

9

Mercat Municipal

Carretera de Cànoves, 28

10

Sala Textil Rase

c/ Llinars, 61

11

Casal Joves

c/ Llinars, 61

12

Centre de dia Les Teixidores

Avgda. de Jaume Campmajor, núm. 7

13

Capella Sant Corneli

Plaça de Sant Corneli

14

Escola Les Aigües

c/ Manel Raspall, 95

15

Museu-Arxiu Tomàs Balvey

c/ Dr. Daurella, 1

16

Edifici Mas Riera Valentí

Plaça de Sant Corneli

17

Arxiu municipal Can Xicola

c/ Dr. Daurella, 1

18

CSETC

c/ Josep Vilaseca, 23

19

Serveis Tècnics

c/ Dr. Ferran, 1

20

Escola Mil·lenari

c/ de la Mare de Déu del Pilar, 8

21

Casal de la Gent Gran

Avgda. del Rei En Jaume, 55

22

Escola bressol Els Daus

Plaça Marceli Bosch Masuet, 1

23

Can Frígol (magatzem)

Gran Via Tomàs Balvey amb Joaquim
Blume

24

Escola Ramón Macip- Dolors
Granés

c/ Ramon Llull

25

Policia local

Avgda. Àngel Guimerà, 126

26

Escola Germans Corbella

c/ Acàcies, 25

27

Protecció Civil

c/ Dr. Daurella, 1

28

TV Cardedeu

Avgda Jaume Morató, s/n

29

Centre de formació La Mongia Avgda Jaume Morató, 22

30

Patronat d’Esports

Avgda. de Jaume Campmajor, 30

31

Sala Servidors Ajuntament

Plaça de Sant Joan, 1

Codi CPV: 50413200-5. Serveis de reparació i manteniment d’instal·lacions contra
incendis.
La durada serà de dos anys més un any de possible pròrroga.
3. LOTS
La no divisió en lots de l’objecte contractual es justifica en la dificultat de la
correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic, perquè:
-

Les prestacions compreses en l’objecte del contracte no tenen substantivitat
pròpia de manera que no és possible la seva execució de manera separada.
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- Les prestacions compreses en l’objecte del contracte executades de forma
separada sofreixen menyscapte o detriment.
Més concretament en aquet cas, el risc per a la correcta execució del contracte
procedent de la naturalesa de l’objecte d’aquest, en implicar la necessitat de
coordinar l’execució de les diferents prestacions, ja que:
-

Amb la divisió en lots de l’objecte del contracte es perd l’optimització del

-

Amb la divisió en lots de l’objecte del contracte es perd la coordinació de

-

l’execució de les prestacions.
Amb la divisió en lots de l’objecte del contracte es perd l’eficiència.

control de l’execució global del contracte.

4. DADES ECONÒMIQUES
Anualitats:
sense IVA

IVA inclòs (21%)

any 2019

6.000,00€

7.260,00€

any 2020

6.000,00€

7.260,00€

Pressupost base de licitació (segons l’art. 100 LCSP): 12.000,00€ + (IVA al 21%) =
14.520,00 € IVA inclòs, corresponent als dos anys inicials de contracte.
Valor estimat del contracte (segons l’art. 101 LCSP): 12.000,00€ (IVA exclòs)
corresponent a DOS (2) ANYS + 6.000,00€ (IVA exclòs) corresponent a la possible
pròrroga d’UN (1) ANY = 18.000 euros IVA exclòs.
Finançament amb càrrec a l’aplicació 13 15101 21300 del pressupost per l’exercici
2019 i els que correspongui en exercicis futurs.
5. JUSTIFICACIÓ QUE NO EXISTEIX FRACCIONAMENT
No s’ha fraccionat irregularment l’objecte del contracte per evitar el procediment,
publicitat i/o concurrència que per quantia correspondria.
6. SOLVÈNCIA/CLASSIFICACIÓ
7. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES I DOCUMENTACIÓ A
PRESENTAR
Les ofertes es valoraran segons els següents criteris, d’acord amb la ponderació que
es detalla per a cadascun d’ells (fins a 100 punts):
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a) Criteris Objectius, fins a 100 punts
a.1) Millor preu a la baixa en el cost del servei de manteniment preventiu dels
edificis relacionats a l’ANNEX 1 i instal·lacions relacionades a l’ANNEX 2 (facturació
fixa), fins a 60 punts.
A l’oferta econòmica més baixa s’atorgarà la màxima puntuació. Per la resta
d’ofertes, la puntuació s’obtindrà aplicant la següent fórmula:
Puntuació = (Oferta més baixa / Oferta objecte de valoració) * puntuació màxima
Es tindran en compte dos decimals.
a.2) Millor tant per cent de baixa sobre la taula de preus unitaris de l’ANNEX 3
corresponent al cost del manteniment correctiu (facturació variable), fins a 40
punts. A l’oferta percentual de descompte més alta s’atorgarà la màxima puntuació.
Per a la resta d’ofertes la puntuació s’obtindrà aplicant la següent fórmula:
Puntuació (amb dos decimals) = (oferta valorada /oferta percentual més alta) X
puntuació màxima
La baixa haurà de ser lineal i igual per a tots els preus de l’annex.

Documentació a presentar:

ARXIU ELECTRÒNIC «A»
PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ
QUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÀTICA

a) Proposició econòmica.

Es presentarà conforme al següent model:
«
, amb domicili a l'efecte de notificacions a
,
, núm. , amb NIF núm.
, en representació de l'Entitat
, amb NIF núm.
, assabentat de l'expedient per a la contractació del
servei de
per procediment obert, anunciat en el Perfil de contractant,
faig constar que conec el Plec que serveix de base al contracte i ho accepto íntegrament,
prenent part de la licitació i comprometent-me a dur a terme l'objecte del contracte per
l'import de
euros i
l'Impost sobre el Valor Afegit.

euros corresponents a
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b) Documents relatius a l'oferta, diferents del preu, que s'hagin
de quantificar de forma automàtica.
Es presentarà conforme al següent model:

«

, amb domicili a l'efecte de notificacions a
,
, núm. , amb NIF núm.
, en representació de l'Entitat
,
amb NIF núm.
, assabentat de l'expedient per a la contractació del
servei de
per procediment obert simplificat per la tramitació de
l’article 159.6 LCSP, anunciat en el Perfil de contractant, faig constar que conec el Plec
que serveix de base al contracte i ho accepto íntegrament, presentant la següent oferta pel
que fa als criteris d’adjudicació diferents del preu:
CRITERI
Baixa en tant per cent dels preus
unitaris de l’annex 3 del plec tècnic

OFERTA
%

8.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
S’estableix la següent condició especial d’execució del contracte segons l’article 202
de la Llei 9/2017 de 8 de novembre (LCSP):
-

Totes les inspeccions i les comunicacions d’aquestes es realitzaran sense paper
i mitjançant un aparell PDA o similar.

Els tècnics de l’Ajuntament comprovaran que en les revisions no es faci servir
paper de forma presencial en cadascuna de les inspeccions.

9.- CAUSES DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE NO PREVISTES A LA LLEI
10.- SUBCONTRACTACIÓ
11.- PAGAMENT DE LES FACTURES
12.- TERMINI DE GARANTIA
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13.- CONSEQÜÈNCIES DE L’INCOMPLIMENT: CAUSES DE RESOLUCIÓ I
RÈGIM DE PENALITATS
14.- REPRESENTACIÓ DEL GABINET TÈCNIC EN EL PROCÉS
CONTRACTACIÓ
Unitat tècnica encarregada de l’obertura i valoració de les proposicions:
Responsable del contracte:
Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte: Serveis
Territorials – Obres, Serveis i Manteniment

Enginyer tècnic industrial municipal

Iker Lain Castiella Imaz

Vist-i-plau
Cap de Gabinet Tècnic de Gestió Territorial

Manel Torres Sànchez
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