Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ, AIGUA CALENTA
SANITÀRIA, CLIMATITZACIÓ, GAS I DEL COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA
Expedient núm. CET-02-2019

1. OBJECTE
El contracte tindrà per objecte fixar les condicions per al servei d’ús i manteniment i
millora de l’estàndard ambiental de les següents instal·lacions del Complex Educatiu
de Tarragona:
−
−
−
−
−

Instal·lació de producció i distribució de calefacció;
Instal·lació de producció d’aigua calenta sanitària (calderes, circuits primaris,
circuïts secundaris entre sala calderes i clau de pas de cada planta dels edificis
i acumuladors);
Xarxa de distribució i instal·lació receptora de gas natural que dóna servei a les
calderes de calefacció, a les calderes d’aigua calenta sanitària del Complex
Educatiu de Tarragona i als aparells receptors de la cuina;
Bateria d’emmagatzematge d’ampolles, xarxa de distribució i instal·lació
receptora de gas propà que dóna servei als laboratoris de l’Institut Cal·lípolis.
Instal·lació d’aparells de climatització en les diferents dependències del
Complex Educatiu de Tarragona.

Aquestes instal·lacions es troben detallades a l’annex 1.
També són objecte d’aquest contracte les actuacions a realitzar en la instal·lació de
producció d’aigua calenta sanitària (calderes, circuits primaris i acumuladors) per a
permetre dur a terme els corresponents tractaments per a la prevenció i control de la
legionel·losi en la totalitat de la instal·lació d’aigua calenta sanitària.
Aquest contracte també contempla el procediment a seguir per a la reparació d’avaries i
resolució d’incidències derivades de l’ús i deteriorament propi d’aquestes instal·lacions.
El titular de les instal·lacions es reserva el dret de dur a terme, amb els seus propis
mitjans, totes les actuacions d’obra civil que puguin ser objecte d’aquest contracte.
També podrà invertir en les instal·lacions per tal d’introduir millores en la seguretat, o bé
aconseguir més estalvi energètic que, en qualsevol cas, restaran subjectes als requisits
reglamentaris i legals, segons quina sigui la seva classificació, i que entraran en les
futures revisions reglamentàries.
El titular de les instal·lacions disposa d’una unitat de manteniment que podrà realitzar
reparacions diverses, millores i noves instal·lacions que es notificaran a l’empresa
adjudicatària per tal que aquesta faci la supervisió corresponent.
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2. CONDICIONS D’EXECUCIÓ
2.1 MANTENIMENT PREVENTIU I ÚS I MANEIG DE LES INSTAL·LACIONS
A. Instal·lacions de producció i distribució de calefacció i producció d’aigua
calenta sanitària

Manteniment preventiu
Els treballs que comprendrà el servei d’ús i manteniment, així com la seva periodicitat,
seran els indicats en la Instrucció Tècnica IT3. “Manteniment i ús”, que estableix el
vigent Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RD 1027/2007, de 20 de
juliol, modificat per RD 1826/2009, de 27 de novembre i per RD 238/2013, de 5 d’abril),
així com els requeriments establerts en la Instrucció 04/2008 SIE, que regula els
requeriments que han de complir les instal·lacions tèrmiques en els edificis a
Catalunya, així com les disposicions que els puguin modificar o substituir en el futur i
altra normativa relacionada. Per tant, les instal·lacions s’utilitzaran i es mantindran
d’acord amb els procediments següents:
La instal·lació tèrmica s’ha de mantenir d’acord amb un programa de manteniment
preventiu que compleixi amb el que s’estableix en l’apartat IT3.3.
La instal·lació tèrmica ha de disposar d’un programa de gestió energètica que
compleixi amb l’apartat IT3.4.
La instal·lació tèrmica haurà de disposar d’instruccions de seguretat actualitzades
d’acord amb l’apartat IT3.5. Aquestes instruccions hauran de ser elaborades per
l’empresa adjudicatària.
La instal·lació tèrmica haurà de ser utilitzada d’acord amb les instruccions de maneig i
maniobra d’acord amb l’apartat IT3.6.
La instal·lació tèrmica s’haurà d’utilitzar segons un programa de funcionament d’acord
amb l’apartat IT3.7. Aquest programa haurà de ser elaborat per l’empresa
adjudicatària.
La instal·lació tèrmica s’haurà d’utilitzar amb les condicions de limitació de temperatura
d’acord amb l’apartat IT3.8
Ús i maneig de les instal·lacions de producció i distribució de calefacció
Aquest ús i maneig s’haurà de dur a terme, aproximadament, de gener a març/abril i
d’octubre/novembre a desembre. L'horari de servei és de dilluns a divendres, en horari
de 6:00 h a 10:00 o de 06:00 a 12:00 hores –segons les condicions meteorològiques- i de
18.00 h a 22.00 h, i també els diumenges de 18:00 h a 22.00 h. Els mesos d’ús, els dies
d’ús i els horaris podran variar segons les indicacions dels responsables del CET en
funció de les condicions climatològiques concretes i també en funció de les condicions
d’ocupació del Complex i per tant en funció dels requisits de confort tèrmic necessaris.
També es pot requerir el servei de l’empresa durant dies festius o caps de setmana,
segons les necessitats del centre.
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Tasques a realitzar per l’operari de l’empresa mantenidora del sistema de calefacció
durant la temporada que està en funcionament:
Diàriament:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A primera hora mirar pressions hidràuliques i de gas per la comprovació de
fuites d’aigua i la corresponent anotació dels consums de gas i aigua del
sistema “district heating”.
Posada en funcionament de la calefacció central i comprovació del correcte
funcionament en tots els punts final del sistema de distribució.
Control i revisió de totes les sales de calderes del Complex (“District heating”,
Edifici Tarraco, Infermeria, Tallers Generals, Balmes, Miró).
Posada en marxa de la calefacció per les tardes en les Residències i aules que
ho necessitin, la corresponent comprovació als punts finals.
Controlar la instal·lació dels aerotermos de l’edifici de Tallers Generals de
l’Institut Pere Martell.
Durant la jornada obrir i tancar vàlvules, segons les necessitats del Complex.
Purgar canonades i radiadors d’aire per assegurar el bon funcionament de la
instal·lació i verificar el bon funcionament dels purgadors i radiadors i substituir
els que estan en mal estat o malmesos.
Estrènyer vàlvules i premses per evitar possibles fuites d’aigua.
Realitzar el manteniment de les conduccions de gas que alimenten les diferents
calderes, detectar possibles fuites, reparar vàlvules, restaurar possibles punts
oxidats.
Durant el funcionament de la calefacció, passar per les diferents dependències
per informar i planificar les possibles incidències diàries que es van produint.
Realització d’informes referent a l’evolució de les tasques i del servei de
calefacció, dos cops per setmana.

Setmanalment:
•
•
•
•
•
•

Programar les calderes, cremadors i bombes de recirculació segons les
demanades de la gerència del Complex.
Revisar l’aïllament i canonades de la xarxa principal, de 6” de diàmetre”, i de
derivació al edificis, de 3” de diàmetre.
Sanejar i netejar les sales de calderes i les carcasses dels cremadors.
Engreixar vàlvules per ajudar al seu bon funcionament i conservació.
Posar la calefacció els caps de setmana que el Complex cregui convenients
degut a activitats que es realitzin dins de les instal·lacions.
Registrar els consums de gas de l’edifici Miró, Balmes, Infermeria, Mantenimen
i cuina.

Mensualment:
•
•

Realització d’analítiques mensuals de combustió de les calderes per optimitzar
els rendiments i detectar possibles avaries.
Programar els controls de legionel·la dels diferents acumuladors del Complex.
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A l’inici i final de temporada:
•
•
•
•

Realització dels manteniments preventius i predictius de tota la instal·lació
abans de l’inici de la temporada.
Netejar els aerotermos abans de començar la temporada.
Revisió final de tots els punts per determinar els treballs de reparació i/o millora
a realitzar abans de començar la nova temporada.
Realització, al final de la temporada, de l’informe de treballs de reparació i/o
millora de la instal·lació.

Ús i maneig de les instal·lacions de producció d’aigua calenta sanitària
Aquest ús i maneig s’haurà de dur a terme durant tot l’any, i fora de la temporada de la
calefacció de dilluns a divendres , en horari de 7:00 h a 10:00 h del matí, excepte en les
èpoques en que la instal·lació estigui aturada, segons les indicacions dels responsables
del CET en funció de les condicions climatològiques concretes i també en funció de les
condicions d’ocupació del Complex i per tant en funció dels requisits necessaris de cada
moment. També es pot requerir el servei de l’empresa durant dies festius o caps de
setmana, segons les necessitats del centre.

Tasques a realitzar en el manteniment de la producció de l’Aigua Calenta Sanitària
(ACS)
Diàriament:
•
•
•
•
•
•

Comprovació del correcte funcionament de les calderes i cremadors (Edifici
Tarraco, Rodoreda, Cuina, Residència Balmes, Residència Miró, Infermeria i
Manteniment
Comprovació del correcte funcionament dels controls automàtics de legionel·la
dels diferents acumuladors del Complex.
Comprovació de les temperatures d’acumuladors, circuits primaris i la pressió
de la caldera i el circuit primari.
Comprovació de l’estat dels ànodes d’ionització dels acumuladors.
Realitzar el manteniment de les conduccions de gas que alimenten les diferents
calderes, detectar possibles fuites, reparar vàlvules, restaurar possibles punts
oxidats.
Anotació de les temperatures de tots els acumuladors.

Setmanalment:
•
•
•

Comprovació de l’estat dels ànodes d’ionització dels acumuladors.
Revisió del correcte estat del circuit primari (aïllaments, vàlvules, purgadors i
vas d’expansió) i de l’acumulador.
Comprovació del correcte funcionament de l’estat de les bombes de
recirculació, a través del mesurament del seu consum elèctric.
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Mensualment:
•
•

Realització d’analítiques mensuals de combustió de les calderes per optimitzar
els rendiments i detectar possibles avaries.
Programar els controls automàtics de legionel·la dels diferents acumuladors del
Complex.

A l’inici i final de temporada:
•
•
•
•

Realització dels manteniments preventius i predictius de tota la instal·lació
abans de l’inici de la temporada.
Neteja de les incrustacions de calç dels bescanviadors dels acumuladors.
Revisió final de tots els punts per determinar els treballs de reparació i/o millora
a realitzar abans de començar la nova temporada.
Realització, al final de la temporada, de l’informe de treballs de reparació i/o
millora de la instal·lació.

B. Instal·lacions d’emmagatzematge i distribució
Manteniment preventiu
Els treballs que comprendrà el servei d’ús i manteniment, així com la seva periodicitat,
seran els indicats en la Instrucció Tècnica Complementària MI-IP03, instal·lacions
d’emmagatzematge per al seu consum en la pròpia instal·lació, del vigent Reglament
d’Instal·lacions Petrolíferes (RD 2085/1994, de 20 d’octubre, modificat pel RD
1523/1999, d’1 d’octubre), així com els requeriments establerts en les corresponents
Ordres del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya
de 20/11/1998 i de 27/6/2000, així com les disposicions que els puguin modificar o
substituir en el futur i altra normativa relacionada.
Ús i maneig de les instal·lacions
Cal netejar els 27 aerotermos de l’edifici dels tallers generals segons rendiment tèrmic
de cada un d’ells.
C. Instal·lacions de gas
Manteniment preventiu
Els treballs que comprendrà el servei d’ús i manteniment, així com la seva periodicitat,
seran els indicats en les Instruccions Tècniques Complementàries ITC-ICG 01 –
Instal·lacions de distribució de productes gasosos per canalització, ITC-ICG 06 –
Instal·lacions d’envasos de gasos liquats de petroli (GLP) per a ús propi i ITC-ICG 07 –
Instal·lacions receptores de combustibles gasosos del vigent Reglament tècnic de
distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques
complementàries (RD 919/2006, de 28 de juliol, i les seves modificacions), així com els
requeriments establerts en la Instrucció 1/2007 de la Direcció General d’Energia i
Mines, així com les disposicions que els puguin modificar o substituir en el futur i altra
normativa relacionada.
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Ús i maneig de les instal·lacions
Diàriament:
Revisar i controlar les conduccions de gas que alimenten les diferents calderes.
Setmanalment:
Revisar i controlar les bateries d’ampolles de gas propà que donen servei als
laboratoris de l’Institut Cal·lípolis.
Quan sigui necessari:
Comunicar als responsables del Complex Educatiu la necessitat de recàrrega.
2.2 MANTENIMENT CORRECTIU
Les tasques de manteniment correctiu consisteixen en la reparació de les avaries i la
resolució de les incidències que es puguin produir en els equips i les instal·lacions objecte
d’aquest contracte per tal de garantir que es resolen en el temps i en la forma previstos.
L’adjudicatari disposarà de personal necessari i acreditat per a la reparació de les avaries
i per a la resolució de les incidències.
Als efectes de compliment d’aquest contracte, les tipologies d’avaries i/o incidències
són:
1. Avaries o incidències tipus A. Són aquelles que es poden resoldre al moment i que
per a la seva reparació s’utilitza petit material de recanvi i/o material fungible.
2. Avaries o incidències tipus B. Són aquelles que:
• No comprometen la seguretat dels treballadors que actuen en la instal·lació ni
tampoc la seguretat dels usuaris, i;
• No suposen cap afectació mediambiental, i;
• No suposen una pèrdua significativa de l’eficàcia, de l’eficiència o del rendiment
de la instal·lació i no afecten al seu funcionament general, i;
• Per a la seva reparació requereixen elements de recanvi que es poden obtenir
amb facilitat, i;
• El fet de no reparar-les no pot provocar l’avaria d’altres elements del sistema.
3. Avaries o incidències tipus C. Són aquelles que:
• Poden comprometre la seguretat dels treballadors que actuen en la instal·lació
o la seguretat dels usuaris, o;
• Poden suposar una afectació mediambiental, o;
• Poden suposar una pèrdua significativa de l’eficàcia, de l’eficiència, del
rendiment de la instal·lació o poden afectar al seu funcionament general, o;
• Per a la seva reparació requereixen elements de recanvi de no es poden
obtenir amb facilitat, o;
• El fet de no reparar-les pot provocar l’avaria d’altres elements del sistema.

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona

Resolució de les avaries i/o incidències
Les avaries i/o incidències tipus A s’han de resoldre immediatament a mesura que es
produeixen i/o detecten i l’actuació s’ha de fer constar en els registres de manteniment
de la instal·lació.
Les avaries i/o incidències tipus B i C s’han de comunicar, a través del mitjà de
comunicació establert, als responsables del Complex Educatiu, juntament amb una
proposta de reparació i un pressupost de l’actuació a realitzar. El termini per a resoldre
l’avaria serà pactat en cada cas particular.
3. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI

La realització del servei segons el que especifica el present plec de prescripcions
tècniques.
Nomenar un/a cap del servei que serà l’interlocutor/a amb el/la responsable de
manteniment del centre, per comunicar les avaries urgents en festius, caps de setmana o
fora d’hores, encàrrec de les tasques, hores realitzades pels operaris, i en general,
qualsevol aspecte relatiu a l’objecte del contracte. Així mateixa, s’haurà de facilitar un
telèfon i adreça de correu electrònic de contacte.
Comunicar al responsable de manteniment del centre les dades personals, categoria
professional i horari laboral dels treballadors que designi l’empresa adjudicatària. Aquest
personal ha de ser sempre el mateix, llevat de les substitucions que es puguin produir per
absències imprevistes.
Garantir la presència dels operaris en els llocs de servei; substituir immediatament el
personal en cas de malaltia, vacances o qualsevol altra contingència, perquè, en cap cas,
el servei quedi sense cobrir.
A petició justificada del/de la responsable del servei, sempre que s’acrediti
adequadament i fefaentment, es podrà requerir a l’empresa contractista perquè accedeixi
a canviar el personal que no reuneixi les condicions mínimes necessàries per prestar el
tipus de servei que es demana o bé no fa la seva tasca de forma correcta i professional.
Cal complir estrictament les disposicions vigents en matèria de legislació laboral, conveni
del sector, legislació social de prevenció de riscos laborals, integració social de les
persones amb discapacitat, fiscal, de protecció de dades personals i ambiental.
Diàriament, l’adjudicatari ha de comunicar al responsable de manteniment la presència
dels operaris al centre, per mitjà de correu electrònic, telèfon, en el qual cal especificar el
nom de treballador, l’hora d’entrada i l’hora de sortida al centre.
Setmanalment, l’adjudicatari ha de lliurar al responsable de manteniment el comunicat
d’hores realitzades dels operaris que han realitzat el servei al centre, diferenciant entre
hores laborables i hores festives.
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Instal·lació tèrmica
L’empresa adjudicatària vetllarà perquè qualsevol actuació que es realitzi sobre la
Instal·lació tèrmica es dissenyi, es calculi, es mantingui i s’utilitzi de manera que es
compleixin les exigències tècniques de benestar i higiene, eficiència energètica i
seguretat que estableix el vigent reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis
(RD 1027/2007, de 20 de juliol, modificat per RD 1826/2009, de 27 de novembre i per
RD 238/2013, de 5 d’abril), així com els requeriments establerts en la Instrucció
04/2008 SIE, que regula els requeriments que han de complir les instal·lacions
tèrmiques en els edificis a Catalunya, així com les disposicions que els puguin
modificar o substituir en el futur i altra normativa relacionada.
L’empresa adjudicatària serà l’encarregada de gestionar el manteniment de la
instal·lació tèrmica com a empresa mantenidora habilitada, gestionar la realització de
les revisions i de les inspeccions obligatòries i facilitar la documentació, per al seu
adequat registre, de totes les actuacions, ja siguin de manteniment, conservació,
reparació, reforma o inspeccions realitzades en la instal·lació tèrmica o en els seus
equips.
Anualment, el mantenidor autoritzat titular del carnet professional subscriurà el
corresponent certificat de manteniment de la instal·lació tèrmica, d’acord amb els
continguts i tràmits previstos en la legislació vigent (Instrucció 6/2009 SIE, així com les
disposicions que la puguin modificar o substituir en el futur)
L’empresa adjudicatària comunicarà al titular de la instal·lació amb la suficient
antelació, la data en què li correspon realitzar la revisió i/o inspecció periòdica. Així
mateix, realitzarà l’acompanyament necessari al personal encarregat de la realització
de les inspeccions obligatòries de la instal·lació, que es realitzaran d’acord amb
l’indicat en la Instrucció de 6 d’abril de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat
Industrial del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, per la
qual es dicten les instruccions per realitzar les inspeccions periòdiques d’eficiència
energètica de les instal·lacions tèrmiques en els edificis de potència tèrmica nominal,
en règim de generació de calor o de fred, superior a 70 kW, modificada per Instrucció
5/2011, de 21 de desembre de 2011 de la Direcció General d’Energia, Mines i
Seguretat Industrial del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya, així com les disposicions que la puguin modificar o substituir en el futur. Per
aquest acompanyament, no hi haurà cap cost addicional.
Instal·lació de climatització
L’empresa adjudicatària haurà de realitzar una neteja de filtres segons ús i la
higienització dels splits interiors en els aparells dels aires condicionats relacionats en
l’annex I, i, en cas de necessitar-ho, realitzarà la recàrrega de gas, segons normativa
d’aplicació.
Aquests treballs de climatització es recolliran en un informe anual on es descriguin
dates i actuacions realitzades en cada un dels aparells.
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Instal·lació de gas
L’empresa adjudicatària vetllarà perquè qualsevol actuació que es realitzi sobre les
Instal·lacions de gas (xarxa de distribució de gas natural, bateries d’ampolles
d’emmagatzematge de gas propà, xarxa de distribució de gas propà, instal·lació
receptora i aparells receptors) es dissenyi, es calculi, es mantingui i s’utilitzi de manera
que es compleixin les exigències tècniques i de seguretat que estableix el vigent
Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves
instruccions tècniques complementàries (RD 919/2006, de 28 de juliol, i les seves
modificacions), així com els requeriments establerts en la Instrucció 1/2007 de la
Direcció General d’Energia i Mines, així com les disposicions que els puguin modificar
o substituir en el futur i altra normativa relacionada.
L’empresa adjudicatària serà l’encarregada de gestionar el manteniment de la
instal·lació com a empresa instal·ladora de gas, gestionar la realització de les revisions
i de les inspeccions obligatòries i facilitar la documentació, per al seu adequat registre,
de totes les actuacions, ja siguin de manteniment, conservació, reparació, reforma o
inspeccions realitzades en la instal·lació de gas o en els seus equips o aparells.
L’empresa adjudicatària realitzarà l’acompanyament necessari al personal encarregat
de la realització de les revisions i inspeccions obligatòries de la instal·lació, que es
realitzaran d’acord amb l’indicat en la corresponent Instrucció 1/2007 de la Direcció
General d’Energia i Mines, així com les disposicions que els puguin modificar o
substituir en el futur i altra normativa relacionada.
Prevenció i control de la legionel·losi
Qualsevol reforma o modificació de la instal·lació tèrmica en els edificis objecte
d’aquest contracte s’haurà de realitzar tenint en compte les indicacions del Reial
Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel que s’estableixen els criteris higienicosanitaris per
a la prevenció i control de la legionel·losi i del Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual
s’estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i control de la
legionel·losi, així com les disposicions que els puguin modificar o substituir en el futur i
altra normativa relacionada.
L’empresa adjudicatària haurà d’implementar un registre de les activitats de
manteniment de la instal·lació d’aigua calenta sanitària que reculli totes les incidències,
les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les dates de parades i engegades
tècniques de la instal·lació, incloent-ne el motiu, així com el control de temperatures,
obertura punts finals, neteja i desinfecció de circuïts, etc...
L’empresa adjudicatària haurà de presentar analítiques per un laboratori homologat en
cas de fer una hipercloració o xoc tèrmic per prevenir la legionel·la.
L’empresa adjudicatària realitzarà l’acompanyament necessari al personal encarregat
de la realització de les revisions obligatòries de la instal·lació d’aigua calenta sanitària,
que es realitzaran d’acord amb les indicacions del Reial Decret 865/2003, de 4 de
juliol, pel que s’estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de
la legionel·losi i del Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les
condicions higienicosanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losi, així com
les disposicions que els puguin modificar o substituir en el futur i altra normativa
relacionada.
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L’empresa adjudicatària, i en particular els operaris disposaran de la formació
necessària en prevenció i control legionel·la, en vigor i així l’entregaran en l’inici del
contracte.
Coordinació d’activitats empresarials
En el moment de l’entrada en vigor del present contracte, l’empresa adjudicatària
haurà de realitzar amb la Gerència del Complex Educatiu les actuacions necessàries
per a complir la normativa vigent en matèria de coordinació d’activitats empresarials,
d’acord amb l’indicat en el capítol III del Reial decret 171/2004, de 20 de gener, pel
qual es desplega l’article 24 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals. Per a
la realització d’aquesta coordinació caldrà aplicar les instruccions del “Procediment
operatiu d’activitats no pròpies del Departament d’Ensenyament (PO/CE/12/1.2.00)”.
Les actuacions previstes en aquesta coordinació s’hauran d’actualitzar cada cop que
es produeixin canvis que puguin afectar a la seguretat i salut del personal tant propi
com aliè i cada cop que es produeixi una pròrroga automàtica del present contracte.
4. CONTROL DE TREBALLS I MATERIALS

L’empresa adjudicatària, d’acord amb la normativa vigent, ha de confeccionar el
registre de les operacions de manteniment i en serà responsable de les anotacions.
L’empresa adjudicatària haurà de mantenir un sistema de control dels treballs i
materials.
1.- Fitxes periòdiques de recollida de dades.
2.- Comunicacions d’avaries i/o incidències.
3.- Ordres de treball, en les quals el contractista indicarà les incidències que s’han
produït durant la reparació de l’avaria a la que s’adjuntaran els albarans de treball,
conformats pels responsables del CET. En la valoració d’aquestes ordres de treball,
haurà de constar clarament la relació detallada de material i mà d’obra.
4.- Reunions periòdiques de seguiment de l’execució del contracte. Hauran de
programar-se, com a mínim, dues: una a l’inici i una altra al final del període d’execució
del contracte.
5. TERMINI D’EXECUCIÓ
El termini d’execució comprendrà des de l’1 de gener de 2019, o data de signatura del
contracte si aquesta és posterior, fins el 31 de desembre de 2019.
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6. PREU
El pressupost de licitació s’estima en 74.800.- €, IVA exclòs.
conceptes:

Inclou els següents

1.- Imports unitaris: cost de la mà d’obra i petit material
- Preu hora de mà d’obra diürna per categoria (oficial primera): 24.-€ IVA exclòs
- Preu hora de mà d’obra festiva per categoria(oficial primera): 34.-€ IVA exclòs.
El pressupost de licitació està calculat a raó d’un màxim anual de 1840 hores
laborables i 460 hores de caps de setmana i festius, però sempre estarà supeditat a
les necessitats del centre i de les condicions climatològiques.
El contracte inclou el cost del manteniment preventiu i el derivat de l’ús i maneig de les
instal·lacions de calefacció, climatització, producció d’aigua aigua calenta sanitària, gas .
Inclou els següents conceptes: la mà d’obra necessària per a la realització del
manteniment, els materials necessaris per a la seva execució i els mitjans tècnics i
mecànics adients. Així mateix, es garantiran, per part del contractista, els elements
apropiats de seguretat i protecció d’acord amb la normativa vigent. També inclou el cost
del petit material de recanvi i del material fungible de totes les avaries i/o incidències
tipus A i B, i el cost dels desplaçaments i de la mà d’obra de totes les avaries i/o
incidències tipus A i B.
La facturació serà mensual en funció de les hores efectivament realitzades, i per
l’import de cada hora especificat a l’oferta econòmica.
2.- Partida de manteniment correctiu
S’inclou una partida de 15.000.- €/any, IVA exclòs per al material de reposició o
substitució necessari per al manteniment correctiu de les incidències tipus B.
El preu dels materials que no estiguin inclosos en el manteniment en cap cas podrà
ser superior al preu de la tarifa vigent del proveïdor corresponent. Es podrà demanar
fotocòpia de l’esmentada tarifa per conformar la factura de manteniment correctiu. El
material substituït quedarà en dipòsit al CET per revisió i verificació per part del
responsable de la instal·lació OGCET.
No s’inclouen les incidències tipus C, que seran objecte de procediments de contractació
específics per a cada actuació. En qualsevol cas, sempre es demanarà oferta a
l’empresa adjudicatària del contracte de manteniment integral de les instal·lacions.
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7.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:
A més de la documentació que s’especifica en el present plec de prescripcions
tècniques i en el plec de clàusules administratives particulars, per a poder presentar
l’oferta, l’empresa licitadora haurà d’acreditar que un tècnic competent en la matèria ha
visitat les instal·lacions i n’ha comprovat l’estat real, mitjançant una diligència expedida
per la Gerència de l’Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona.

El director de l’Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona

Jean-Marc
Segarra Mauri DNI 40926017R
(SIG)
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