Núm. de l’expedient: CHV 09/19 R H
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

A. Objecte: Servei de seguretat i vigilància pel Consorci Hospitalari de Vic
Codi CPV: 79700000-1 Servicios de investigación y seguridad
Codi CPA: 80 Servicios de seguridad e investigación
Lots: No, atès que la contractació del servei de seguretat i vigilància no és susceptible de
lotitzar ja que no admet el seu fraccionament en parts que constitueixin cadascuna d’elles una
unitat funcional.

B. Dades econòmiques:
B1. Determinació del preu: el preu s’ha determinat tenint en compte els costos salarials
pertinents, tant de les persones a subrogar com del personal flotant. Sobre aquests costos, s’hi
ha afegit un 15%, atès que els costos laborals representen el 85% del cost del servei.
Els costos laborals que s’han tingut en compte han estat els determinats pel Comitè de
seguiment mixt de l’Acord marc dels serveis de vigilància i seguretat (exp. CCS 2017 4), en
reunió de data 05/03/2019.
Així mateix, per a determinar el preu s’ha inclòs el manteniment anual, fixat en 3.000 euros/any.
B2. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul: 855.000,00 € sense IVA.
El valor estimat del contracte es desglossa en 165.000,00 € anuals, per un període màxim de 5
anys, incloses les pròrrogues; i 30.000 euros de possibles modificacions.
B3. Pressupost base de licitació 330.000,00 € sense IVA per a tota la durada del contracte
(165.000,00 € anuals sense IVA)

C. Existència de crèdit:
C1. Partides del 2019:
Partida pressupostària: 2270002
Compte financer: 60770000 servei extern seguretat
Import base: 165.000,00 € sense IVA
Tipus d’IVA: 21 %
Import IVA: 34.650,00 €
Import total: 199.650,00 €
C2. Despesa amb abast plurianual autoritzada: si, per acord del Consell de Govern del CHV de
data 5 de març de 2019.

Distribució de les anualitats: (any/import)
anualitat

Import sense IVA

% IVA

Import amb IVA

2019 (6 mesos)

82.500,00

21

99.825,00

2020 (12 mesos)

165.000,00

21

199.650,00

2021 (6 mesos)

82.500,00

21

99.825,00
Pàg. 1

D. Termini de durada del contracte:
El termini de durada s’estableix en 2 anys
Pròrrogues: fins un màxim de 36 mesos (3 anys)
E. Tramitació de l’expedient:
Forma de tramitació: ordinària, harmonitzat (art. 22.1c LCSP)
Procediment d’adjudicació: restringit
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí.
Les empreses licitadores introduiran la paraula clau 24 hores després de finalitzar el termini de
presentació d’ofertes i prèvia demanada del Consorci; en tot cas, l’han d’introduir dins el termini
establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat.

F. Solvència i classificació empresarial:
F1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional
De conformitat amb l’article 162 de la LCSP, els criteri objectius de solvència d’acord amb els
quals s’elegiran els candidats que han de ser invitats a presentar proposicions seran el volum
anual de negocis en l’àmbit al qual es refereix el contracte i la descripció de les instal·lacions
tècniques, els quals s’acreditaran a través de la documentació següent:
a) Volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereix el contracte (servei de vigilància en
l’àmbit sanitari), referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de la data
de constitució. Els licitadors hauran d’acreditar un volum anual de negocis en l’àmbit
sanitari superior a 200.000.
b) Descripció de les instal·lacions tècniques per garantir la qualitat. Els licitadors hauran de
garantir la presència a les instal·lacions del CHV en un termini inferior a una hora des de
l’avís. Per tant, els licitadors descriuran els recursos tècnics dels quals disposen per a
donar resposta a aquest requeriment.
El nombre d’empresaris als quals s’invitarà a participar en el procediment serà de cinc. Els
criteris objectius de solvència i la seva ponderació conforme el quals s’escolliran els candidats
seran:
-

El volum anual de negocis en l’àmbit sanitari superior a 200.000 euros (50 punts):
s’invitaran aquells cinc licitadors que acreditin un volum anual de negocis més alt (i en
tot cas superior a 200.000 euros) en l’àmbit en el qual es refereix el contracte, referit al
millor exercici dins dels tres últims disponibles.

-

Descripció de les instal·lacions tècniques (50 punts): s’invitaran aquells cinc licitadors
que garanteixin el termini inferior de resposta davant d’una urgència/emergència en un
dels centres de CHV, avalat per la descripció de les instal·lacions tècniques i recursos
adequades.
Els licitadors seleccionats hauran de complir els altres requisits de solvència establerts
en aquesta clàusula (F2 i F3).

El termini per a presentar les sol·licituds de participació serà de 30 dies naturals a comptar des
de la publicació de l’anunci.
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F2. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte: sí
L’adjudicatari haurà d’adscriure a l’execució del contracte aquells mitjans materials i personals
que hagi acreditat en la seva oferta tècnica.
F3. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i de gestió
mediambiental: l’adjudicatari haurà d’estar en possessió dels certificats ISO 9001 i ISO 14001 o
equivalents.

G. Subcontractació: sí
Podrà ésser objecte de subcontractació la realització de la millora dels sistemes i instal·lacions
de seguretat.
H. Modificació del contracte: sí
El contracte podrà ser modificat per les causes previstes i segons el procediment de l’article
203 i següents de la LCSP.
En tot cas, es podrà modificar el contracte amb motiu de l’aplicació de mesures d’estabilitat
pressupostària que corresponguin, essent aquesta una raó d’interès públic.
Així mateix, es podrà modificar el contracte per a incloure, dins les seves prestacions, la
realització d’altres millores dels sistemes i instal·lacions de seguretat i el cost del manteniment
anual d’aquestes instal·lacions, a part de les previstes en els PPT. Es valora aquesta prestació
en 30.000 euros, IVA exclòs. Aquest import s’incorpora en el valor estimat del contracte.

I. Altra documentació a presentar pels licitadors:
-

D’acord amb el que s’indica, si s’escau, en el Plec de Prescripcions Tècniques.
La documentació aportada pels licitadors haurà d’anar degudament indexada i paginada.
A l’índex de cadascun dels sobres, els licitadors podran fer menció expressa d’aquella
documentació que, conforme el que preveu l’article 133 de la LCSP té el caràcter de
confidencial, i que afecta, en particular, als secrets tècnics o comercials i als aspectes
confidencials de les ofertes.

J. Admissió de variants: no
K. Garantia:
Garantia provisional: no s’exigeix
Garantia definitiva: 5% de l’import adjudicat (IVA exclòs)
La garantia es podrà constituir mitjançant retenció en el preu. En aquest sentit, si l’adjudicatari
vol fer ús d’aquesta opció, ho haurà de comunicar a l’òrgan de contractació. La retenció en el
preu es produirà en les dues primeres factures que presenti l’adjudicatari, retenint-se en cada
una d’elles la meitat de l’import de la garantia exigida.
L. Revisió de preus: sí
Es contempla la revisió de preus per tal d’adaptar el contracte, en la proporció que escaigui, el
preu als costos salarials mínims per categoria professional, segons el conveni laboral vigent. La
modificació que es pugui produir per aquest concepte afectarà només a la part del preu
directament vinculada als costos salarials.
M. Cessió del contracte: sí
N. Criteris d’adjudicació de les ofertes:
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CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT (sobre C)
Pressupost anual de la prestació del servei.
Obtenint la màxima puntuació l’oferta més econòmica i puntuant-se la resta d’ofertes
econòmiques proporcionalment a la diferència de preu respecte de la més econòmica,
en proporció inversa.

42 punts

S’obtindrà la puntuació aplicant la següent fórmula:
Puntuació = mínim de les ofertes presentades x 42 / preu de l’oferta del licitador

Tarifa suplementària a les tarifes de servei base de càlcul del pressupost en
cas que es demanin serveis de vigilància i seguretat addicionals.

2 punts

S’obtindrà la puntuació aplicant la següent fórmula:
Puntuació = mínim de les ofertes presentades x 2 / preu de l’oferta del licitador

Valoració econòmica de l’adequació de les instal·lacions proposades pel CHV.
S’obtindrà la puntuació aplicant la següent fórmula:
Ràtio= import de la inversió proposada / puntuació obtinguda en el sobre B (projecte de
millora)

5 punts

Puntuació = mínim de ràtio obtinguda segons fórmula x 5 / ràtio del licitador

Preu hora mà d’obra en reparació sistemes seguretat instal·lats.
S’obtindrà la puntuació aplicant la següent fórmula:
Puntuació = mínim de les ofertes presentades x 2 / preu de l’oferta del licitador

2 punts

CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR (sobre B)
Els licitadors que no assoleixin un mínim de 30 punts o el 75% en l’apartat de la
proposta tècnica i adequació a les necessitats seran exclosos de la licitació
1.- Memòria Tècnica: (49 punts)

Organització del servei i pla operatiu amb una relació clara i detallada de totes
les prestacions que es contemplen en la seva proposta, amb les seves
característiques i limitacions.
•
•

Organització del servei (6 punts)
Pla operatiu (5 punts)

Propostes opcionals de cobertura del servei en funció de la informació
49 punts
obtinguda de l’edifici, les instal·lacions i activitat, seguint criteris tècnics i
professionals de l’empresa licitadora. (4 punts)
L’empresa licitadora haurà de relacionar també l’equip humà de treball que
posarà a disposició del CHV, suficient per donar satisfacció a les necessitats
dels serveis objecte d’aquest contracte. L’equip humà ha de constar, com a
mínim, d’un responsable que, sota la supervisió d’una persona designada pel
centre contractant, serà l’encarregat de garantir la qualitat de la prestació del
servei i de la coordinació amb el CHV. Pla orientatiu bàsic per inici del servei. (3
punts)
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Organització general de l’empresa. (1 punt)
Pla de Formació de l’empresa i, en particular, del personal assignat al servei objecte
d’aquest contracte. Pla de qualitat de l’empresa i, en particular, en relació a la
prestació d’aquest servei. Pla d’avaluació de riscos i mesures preventives en relació
al treball vinculats a la prestació d’aquest servei. (4 punts)
Pla de qualitat de l’empresa, explicitant quin el seu sistema de gestió i indicadors de
seguiment a nivell qualitatiu del servei. Explicitar la certificació de qualitat que
tinguin reconeguda. (4 punts)
Relació de normes d’obligat compliment, segons la legislació vigent, contemplades
per l’empresa adjudicatària en la prestació del servei. (1 punt)
Relació de mitjans tècnics i materials que el licitador aportarà per al compliment del
servei. (4 punts)
Proposta quadern de comandament amb indicadors de seguiment operativa i servei.
(2 punts)
Descripció de la capacitat de resposta de l’empresa adjudicatària en cas
d’emergència. (3 punts)
Indicació del temps mínim que es precisarà des del moment de l’adjudicació per
començar la prestació efectiva del servei. (2 punts)
Relació de millores proposades a càrrec de l’empresa adjudicatària, vinculades a la
realització del servei sense càrrec addicional pel CHV. Tanmateix, les millores es
puntuaran segons l’aportació de valor tècnic que suposin pel CHV. (6 punts):
•

Anàlisi d’averia gratuït + emissió d’oferta per la reparació amb un
descompte lineal en materials d’un 40% preu tarifa i un preu tancat de l’hora
de mà d’obra. 4 punts

•

Curs tècnic en els sistemes de seguretat patrimonial instal·lat en els
centres: HUV, CDV i HSJM. 2 punts

Projecte per a la millora dels sistemes i instal·lacions de seguretat de tots els edificis
del CHV, conforme el que preveu la clàusula 3 del PPT. L’execució d’aquest projecte
resta condicionada a la modificació del contracte per part del CHV. Caldrà incloure la
valoració econòmica d’aquest projecte (Sobre C). Tanmateix, el projecte que es
presenti en aquest sobre es puntuarà segons l’aportació de valor tècnic que suposin
pel CHV,. El seu valor econòmic serà objecte de valoració en el sobre C (4 punts)
TOTAL 100 punts

O. Comitè experts: no
P. Import màxim de les despeses de publicitat en anuncis oficials: no procedeix
Q. Termini de garantia: no
R. Òrgan de contractació: Consell de Govern del Consorci Hospitalari de Vic
S. Responsable del contracte: Sr. Jaume Castellano Plujà, Director de Serveis i SAS.
T. Termini de presentació de les sol·licituds de participació: 30 dies naturals a partir de la
data publicació de l’anunci al perfil del contractant.
El termini per a presentar les ofertes serà de 30 dies naturals a comptar des de l’enviament
de la corresponent invitació.
Hora límit: 14:00
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U. Obertura pública oferta tècnica: no
V. Persona de contacte: telèfon, fax i correu electrònic (per consultar aspectes del PPT)
o Assumptes administratius/contractacions administratives: tel. 93 881 65 03 / fax 93 702 77
49, e-mail: mcvilar@chv.cat

o Assessoria jurídica: Sra. Júlia Torrent, e-mail: jtorrent@chv.cat
o Assumptes tècnics: Sr. Jaume Castellano i Plujà, e-mail: dirserveis@chv.cat
W. Altres
W.1. Condicions especials d’execució del contracte:
•
•
•
•
•
•

Compliment dels terminis fixats en el plec de clàusules en l’execució del contracte
Compliment en la qualitat del servei.
Compliment de les normes en matèria de riscos laborals.
Signatura del contracte en l’espai de temps adequat.
Compliment del deure de confidencialitat.
Compliment del termini de lliurament del projecte resultant de l’oferta de l’adjudicatari.

W.2. Penalitats:
1. En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment dels
compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes o de les condicions
especials d’execució establertes en la clàusula vintena d’aquest plec es podrà acordar la
imposició de les penalitats següents:
• S’aplicaran penalitats per incompliments en aquestes matèries que quan es tractin
d’incompliments greus representaran el 5% del valor del contracte, en cas de tornar a
produir-se, s’aplicarà un 5% addicional i serà motiu de resolució.
2. En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es
refereix la clàusula vint-i-novena d’aquest plec, s’imposaran les penalitats següents:
• S’aplicaran penalitats per incompliments en aquestes matèries que quan es tractin
d’incompliments greus representaran el 5% del valor del contracte, en cas de tornar a
produir-se, s’aplicarà un 5% addicional i serà motiu de resolució.

X. Ofertes anormals o desproporcionades:
Es consideraran desproporcionades o amb valors anormals les ofertes quan el seu import sigui
inferior al 15% de la mitjana de les ofertes presentades. En tot cas, totes les ofertes hauran de
garantir que es compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social i labora.

Pàg. 6

