PLEC AGRUPAT DE MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS
ANNEX 21. MANTENIMENT D’APARELLS ELEVADORS

Objecte
L’objecte d’aquest servei es la realització del manteniment dels ascensors i
muntacàrregues de les instal·lacions municipals relacionats a l’annex 9 del plec tècnic.
El servei a contractar té com finalitat mantenir en tot moment els aparells elevadors
que són objecte del Contracte en perfecte estat de funcionament, mitjançant l’execució
de les operacions i feines necessàries, pretenent la consecució dels objectius de
qualitat que s’indiquen a continuació:
•
•
•
•
•
•

Aconseguir el millor estat de conservació.
Complir i mantenir les especificacions de rendiment i qualitat establerts per a
cadascú dels equips.
Assegurar el funcionament ininterromput i eficaç de les instal·lacions i equips,
minimitzant les possibles parades per avaria i assolint un alt índex de
disponibilitat.
La seguretat integral referida a aspectes tècnics d’aquests equips i
instal·lacions.
El compliment de la normativa referida a les instal·lacions i equips objecte
d’aquest contracte.
La prestació d’un eficient i eficaç servei de manteniment de les instal·lacions

Especificacions generals del manteniment
Temps de resposta
En el cas de rescat de persones, el temps de resposta durant les 24 hores del dia serà
per a tots els ascensors d’un màxim d’1 hora, tots els dies de la setmana.
El temps màxim de resposta en cas d’avaria sense rescat serà de 3 hores des de la
recepció de l’avís, dins l’horari laboral establert en el contracte. Es considerarà servei
d’urgència el comprès fora de l’horari laboral els diumenges i festius, període en el
qual només s’atendran situacions d’emergència.
El Tècnic de Manteniment notificarà la seva arribada i marxa de la dependència a la
persona que l’Ajuntament designi prèviament.
Manteniment Preventiu
La finalitat primordial d’aquestes visites de caràcter preventiu, entre d’altres, serà la de
mantenir als equips en l’adequat estat de funcionament, dintre d’Especificacions
Tècniques i d’acord amb les exigències de la normativa i als paràmetres de Qualitat
donats pel fabricant, contrastats i acceptats pel responsable de l’ajuntament
•

El licitador aportarà informació de la metodologia que pensa seguir per dur a terme
el manteniment preventiu dels aparells elevadors amb garanties per evitar
possibles avaries indesitjades i aturades innecessàries dels equips.

•

S’acompanyaran els Protocols de Manteniment detallats

•

L’adjudicatari es compromet a presentar un calendari de Revisions Preventives
amb una antelació suficient a les seves dates de realització. Les revisions hauran
de ser, com a mínim, d’una al mes per a cadascuna de les instal·lacions.

Manteniment Correctiu
Serà l’actuació amb la finalitat de reparar, en els terminis més curts possibles, tota
avaria o anomalia comunicada per l’Ajuntament a l’adjudicatari.
La reparació de les avaries haurà de ser resolta per l’adjudicatari en un termini no
superior a 8 hores. Si per la gravetat de l’avaria la reparació requereixi un major
termini, l’adjudicatari haurà de notificar-lo raonadament al responsable del contracte.
L’adjudicatari es compromet a deixar els paràmetres de Qualitat de l’Aparell després
de cada reparació, al mateix nivell que tenia, prèviament a l’avaria o anomalia, sense
que existeixi límit en el número d’intervencions ni en la seva duració durant la vigència
del contracte.
El servei de manteniment inclou totes les despeses vinculades a treballs correctius.
L’adjudicatari ha de substituir totes les línies actuals de telèfons dels ascensors per
sistemes sense fils (GSM) pel funcionament del sistema de comunicació bidireccional.
El cost de la instal·lació i de les despeses de funcionament serà a càrrec d’aquest
contracte. Aquesta actuació s’ha de realitzar dins el primer any de contracte.
Exclusions generals
Hauran de ser excloses de la prestació del servei les següents situacions, alienes al
servei de manteniment prestat:
•
•
•

•

Reparacions o reposicions de parts estructurals de l’edifici i obra civil.
Reparació de desperfectes en la cabina i els seus elements decoratius, així
com el recobriment de terres, fulles de portes, marcs i llindars de les entrades.
Substitució o reparació d’elements deteriorats per negligència, actes vandàlics,
mal ús de les instal·lacions o accidents per causes externes a la instal·lació,
agents atmosfèrics i catàstrofes naturals o qualsevol altra causa aliena a la
instal·lació.
Modificacions reglamentàries i adaptacions a noves disposicions, posteriors al
projecte original i ordenades per Organismes Oficials, ja siguin de la Unió
Europea, Estatals, Autonòmiques, Provincials o Municipals i/o Companyia
d’Assegurances o subministradores d’electricitat.

