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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES
Exp. CSAPG 2019/07
A. OBJECTE
A1. Descripció:
La present licitació té com objecte la prestació del servei de manteniment multitècnic
dels equips, instal·lacions i l’edifici, serveis energètics amb objectiu d’estalvi garantit i
subministrament i instal·lació d’una planta refredadora, pel centre Hospital Comarcal de
l’Alt Penedès, del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf.
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A2. Lots:
L’òrgan de contractació ha decidit que el present contracte no es dividirà en lots, atesa
la necessitat de poder coordinar totes les feines a desenvolupar i tenint present la
complexitat de la gestió d’un contracte d’aquestes característiques en cas de ser
adjudicat a diferents empreses.
A3. Codi CPV:
50000000-5 Serveis de reparació i manteniment.
50500000-0 Servei de reparació i manteniment de bombes, vàlvules, aixetes,
contenidors metàl·lics i maquinària.
50700000-2 Serveis de reparació i manteniment d’equips d’edificis.

B. DADES ECONÒMIQUES
B1. Determinació del preu: La determinació del preu s’ha efectuat prenent els consums
en materials, serveis de manteniment i reparacions esdevingudes en el darrer exercici i
d’acord amb els preus actuals.
Així mateix, respecte aquells serveis que encara no es desenvolupen a l’entitat, s’ha
procedit a calcular-ho en base al preu de mercat actual pels serveis a desenvolupar.
B2. Valor estimat del contracte: 3.319.875,86 € (IVA exclòs)
Concepte
Pressupost Base de Licitació
Possibles modificacions (20%)
Possibles pròrrogues
Total

Import (IVA exclòs)
2.766.563,22 euros
553.312,64 euros
No aplica
3.319.875,86 euros

B3. Pressupost base de licitació1: 3.347.541,50 € IVA inclòs.
1

Pressupost base de Licitació: Import total (IVA inclòs) del contracte sense pròrrogues ni modificacions contractuals.
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B4. Pressupost anual de licitació:
Pressupost any 2020: 526.520,05 € IVA inclòs.
-

Servei de manteniment multitècnic: 288.177,57 €
Quota eficiència energètica: 25.122,83 €
Materials i reparacions (import segons consum): 188.038,74 €
Instal·lació planta refredadora: 25.180,91 €
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Pressupost any 2021: 677.045,15 € IVA inclòs.
-

Servei de manteniment multitècnic: 345.813,09 €
Quota eficiència energètica: 75.368,48 €
Materials i reparacions (import segons consum): 225.646,49 €
Planta refredadora: 30.217,09 €

Pressupost any 2022: 677.045,15 € IVA inclòs.
-

Servei de manteniment multitècnic: 345.813,09 €
Quota eficiència energètica: 75.368,48 €
Materials i reparacions (import segons consum): 225.646,49 €
Planta refredadora: 30.217,09 €

Pressupost any 2023: 677.045,15 € IVA inclòs.
-

Servei de manteniment multitècnic: 345.813,09 €
Quota eficiència energètica: 75.368,48 €
Materials i reparacions (import segons consum): 225.646,49 €
Planta refredadora: 30.217,09 €

Pressupost any 2024: 677.045,15 € IVA inclòs.
-

Servei de manteniment multitècnic: 345.813,09 €
Quota eficiència energètica: 75.368,48 €
Materials i reparacions (import segons consum): 225.646,49 €
Planta refredadora: 30.217,09 €

Pressupost any 2025: 112.840,86€ IVA inclòs.
- Servei de manteniment multitècnic: 57.635,52 €
- Quota eficiència energètica: 12.561,41 €
- Materials i reparacions (import segons consum): 37.607,75 €
- Planta refredadora: 5.036,18 €
C. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT
C1. Partida pressupostària: 210.000 Segons pressupost aprovat pel Consell Rector de
l’entitat en data 1 d’abril de 2019.
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C2. Expedient d’abast plurianual:
Acord de Govern: Aprovat pel Consell Rector de l’entitat en data 12 de juny de 2019.
Distribució de les anualitats:
Pressupost any 2020: 526.520,05 € IVA inclòs.
Pressupost any 2021: 677.045,15 € IVA inclòs.
Pressupost any 2022: 677.045,15 € IVA inclòs.
Pressupost any 2023: 677.045,15 € IVA inclòs.
Pressupost any 2024: 677.045,15 € IVA inclòs.
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Pressupost any 2025: 112.840,86€ IVA inclòs.
S’ha previst l’anticipació de despesa corresponent a l’exercici 2020. En qualsevol cas,
l’eficàcia del contracte vers els pressupostos determinats per exercicis futurs quedarà
condicionada a l’aprovació dels pressupostos dels referits exercicis.

D. TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE
D’acord amb la possibilitat establerta al segon paràgraf de l’article 29.4 de la LCSP, el
present contracte tindrà una durada de 5 anys, atenent al període de recuperació de les
inversions directament relacionades amb el contracte per part de l’adjudicatari. No es
preveuen pròrrogues del contracte.
La prestació del servei de manteniment multitècnic es farà efectiva amb la data de
formalització del contracte.
L’inici de l’execució del servei de millora de l’eficiència energètica s’iniciarà quan
l’empresa contractista hagi implementat les mesures de millora corresponents i dins
d’un termini que no pot superar els 6 mesos des de la formalització del contracte.
En relació al subministrament i instal·lació de la planta refredadora, s’haurà d’executar
en un termini que no pot superar les 15 setmanes des de la signatura del contracte.

E. VARIANTS
Sí:

No: 

El present contracte no admet variants.

F. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Forma de tramitació: Tramitació ordinària
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Procediment d’adjudicació: Procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital:
Sí: 

No:

G. SOLVÈNCIA I CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL
G1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional
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- Solvència Econòmica i financera
Volum anual de negocis en l’àmbit del contracte, referit al millor exercici dins dels
darrers tres disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de
l’empresari. El volum de negocis mínim anual haurà de ser igual o superior al valor
estimat del contracte. L’acreditació del volum anual s’efectuarà mitjançant presentació
de darrers comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil o entitat a la que
hagin de trobar-se registrats. En cas d’empresaris individuals, no inscrits al Registre
mercantil l’acreditació s’efectuarà mitjançant els llibres d’inventaris i els comptes anuals
legalitzats pel Registre Mercantil.
- Solvència tècnica o professional:
Relació dels principals serveis d’igual o similar naturalesa efectuades durant els darrers
tres anys, indicant l’import, les dates i el destinatari, públic o privat d’aquests. L’empresa
que resulti adjudicatària haurà d’acreditar (mitjançant certificats expedits o visats per
l’òrgan competent quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o quan el
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o una
declaració de l’empresari) que, en algun d’aquests exercicis, ha realitzat un mínim de
serveis de característiques similars a les de l’objecte d’aquest contracte i per un import
anual acumulat en l’any de més execució sigui igual o superior al 70% (IVA exclòs) de
l’anualitat mitja del contracte.
En el cas que l’empresari subcontracti part del contracte, serà necessari indicar
l’empresa i percentatge que es té previst contractar, sempre tenint present el que es
determina a l’apartat P del present document.
Les unions temporals hauran d’acreditar la seva solvència econòmica i tècnica
mitjançant l’acumulació de les característiques de cadascun dels integrants de la unió,
essent requisit bàsic per a l’acumulació que totes les empreses que concorrin a la unió
temporal acreditin separadament la seva solvència en relació amb el contracte al que
opten.
Per als casos en què es recorri a l’acreditació de la solvència per mitjà de tercers, s’haurà
d’aportar document de compromís signat per aquest tercer mitjançant el qual garanteixi
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la disposició efectiva dels mitjans de solvència durant tot el període d’execució del
contracte, i s’haurà de detallar quins són els recursos que es posen a disposició per tal
de garantir el compliment de la solvència en qüestió.
G.2. Classificació:
D’acord amb l’article 77 de la LCSP, en el present contracte no és exigible la classificació
empresarial.
Tanmateix, els licitadors podran optar per acreditar la solvència presentant la
classificació empresarial mínima següent:
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Categoria Serveis
Grup: O
Subgrups: 1, 3 i 6
Grup: P
Subgrups: 1, 3, 5 i 7
Grup: Q
Subgrup: 1
G3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte:
No: 

Sí:

No es determina com a criteri de solvència atès que es tracta d’un dels criteris de
valoració avaluable mitjançant judici de valor.
G4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o
de gestió mediambiental
Serà necessària l’homologació del sistema de l’assegurament de la qualitat, segons les
normes ISO de les empreses licitadores que hauran d’acreditar en les seves ofertes.
Concretament, serà necessari presentar en el Sobre A les següents certificacions:
- ISO 9001: Que l’empresa disposi d’un sistema de gestió de qualitat de productes i
serveis.
- ISO 14001: Que l’empresa disposi d’un pla de tractament ambiental.
- OHSAS 18001: Que l’empresa aplica un sistema de gestió de seguretat i salut en el
treball.

H. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ


Criteris de valoració sotmesos a judici de valor (42 punts):
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CRITERIS DE VALORACIÓ AVALUABLES PER JUDICI DE VALOR

Puntuació

Metodologia de treball

12

Manteniment Preventiu

Fins a 3

Prevenció i control de legionel·la

Fins a 3

Manteniment conductiu

Fins a 2

Manteniment predictiu

Fins a 2

Servei de guàrdia

Fins a 2

Persones

11

Coordinador de manteniment

Fins a 2

Operaris de manteniment

Fins a 4

Dotació i horari del personal

Fins a 3

Estuctura de l'empresa

Fins a 2
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Mitjans Tècnics

4

Eines i equips exclusius

Fins a 2

Eines i equips a disposició

Fins a 2

Indicadors de Qualitat del servei

2

Eficiència Energètica

10

Projecte tècnic de mesures de conservació d'energia

Fins a 4

Organització dels treballs i calendari d'implementació de les MCEs

Fins a 2

Model del Pla de Mesura i Verificació i Informes de Seguiment

Fins a 4

Planta refredadora

3

Planning/cronograma d'execució de l'obra

Fins a 1

Descripció de l'execució de l'obra i la integració al sistema de gestió centralitzada Fins a 2
TOTAL CRITERIS D'ADJUDICACIÓ JUDICI DE VALOR

42

En relació a la proposta de metodologia de treball, es valoraran amb més puntuació
aquelles propostes tècniques presentades per les empreses al sobre B que s’adaptin
més a les necessitats d’acord amb els aspectes determinats al PPT i tot tenint present els
subcriteris determinats.
Respecte el criteri “persones”, s’avaluarà l’experiència de les persones que s’estableixen
a cadascun dels subcriteris.
El criteri “mitjans tècnics” tindrà en consideració les eines i equips que les empreses
licitadores posen a l’abast per a l’execució del contracte.
En relació al criteri “eficiència energètica”, s’avaluarà la planificació de la seva
implementació, els sistemes proposats per a la conservació de l’energia i el seguiment
de l’eficiència.
Finalment, respecte el criteri “planta refredadora” es tindrà en consideració el programa
de desenvolupament de la instal·lació i les obres associades.
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Criteris de valoració quantificables de forma automàtica (58 punts):
CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICS
Valors màxims i mínims
(imports sense IVA)

SERVEI MANTENIMENT
Import anual servei manteniment multitècnic (part fixa)
Coeficient de gestió materials, recanvis i reparacions (part
variable)
Preu intervenció servei de guàrdia 24 hores (inclou intervenció,
desplaçament i dietes) a partir de la intervenció 36ª de cada any

Màxim
Mínim
Màxim
Màxim
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Preu/hora ordinària ofici (fuster, ferrer, paleta i pintor) i operari de
Màxim
manteniment per treballs extraordinaris. Inclou dietes i
desplaçaments
Preu/hora nit, cap de setmana i festiu ofici (fuster, ferrer, paleta i
pintor) i operari de manteniment per treballs extraordinaris. Inclou Màxim
dietes i desplaçaments

Puntuació

285.795,94 €
1,06
1,15

20
4
2

100,00 €

3

23,76 €

4

26,24 €

4

si
no

Acreditació experiència en GMAO LINX

2
0

Valors màxims i mínims
(imports sense IVA)

SERVEIS ENERGÈTICS

Màxim
Mínim

Instal·lació fotovoltàica (kWp)
Certificat ISO 50001 Sistema de Gestió Energètica

Quota anual subministrament i substitució planta refredadora
Anys d'ampliació del període de garantia estabert en 2 anys com a
mínim
Capacitat frigorífica màxima de la planta refredadora (kW)
Consum elèctric màxim de la planta refredadora (kW)
Coeficient de rendiment energètic estacional (ESSER)

Màxim
+ 1 any

20 kWp
0 kWp
si
no

4
0
2
0

2

5
0

+ 2 anys

2

+ 3 anys
Màxim
Màxim
Màxim

3

3
2
2
2

si
no

TOTAL CRITERIS D'ADJUDICACIÓ AUTOMÀTICS

4

Puntuació

24.972,80 €

Acreditació compliment de la normativa d'ecodisseny

2
Puntuació

Valors màxims i mínims
(imports sense IVA)

PLANTA REFREDADORA

4

1
0

1
58

En relació als criteris quantificables de forma automàtica, existeixen tant criteris relatius
a la valoració de l’oferta econòmica com d’aspectes tècnics objectius.
En relació a l’oferta econòmica, s’assignarà la màxima puntuació al licitador que presenti
l’oferta més baixa i a la resta dels licitadors se li atorgarà la puntuació proporcional que
li correspongui d’acord amb la fórmula següent:

𝑷𝑷𝑷𝑷 =

𝑴𝑴
∗ 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷
𝑶𝑶𝑶𝑶

Pi = Puntuació obtinguda per l’oferta que s’està valorant
M = Oferta més econòmica de les admeses
Oi = Oferta econòmica que s’està valorant
PMax = Puntuació màxima
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La resta de criteris es quantificaran prenent com a mínims i/o màxims detallats al propi
quadre.

I. CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’EXISTÈNCIA DE BAIXES PRESUMPTAMENT
ANORMALS
Per a la consideració d’ofertes anormalment baixes, l’òrgan de contractació determina
que, es consideraran presumptament anormals quan:
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- L’oferta econòmica sigui inferior en més d’un 20% de la mitjana de les ofertes de tots
els licitadors admesos.
-

Quan l’oferta econòmica sigui inferior en almenys un 15% a la mitjana de les ofertes
econòmiques presentades per les empreses licitadores i la baixa no superi el 20%,
s’analitzaran la resta de circumstàncies de la proposició, en relació únicament als
criteris de valoració susceptibles de judici de valor, d’acord amb el següent
procediment:
1. S’obtindrà la mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses
licitadores, excepte d’aquelles que hagin estat excloses per no reunir els
requeriments tècnics mínims, si s’escau.
2. A partir d’aquesta dada, es calcularà la desviació de cada una de les puntuacions
obtingudes per les empreses licitadores respecte a la mitjana de les puntuacions.
3. Finalment, s’obtindrà la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en
valor absolut, és a dir, sense tenir en compte el signe més o menys.

A partir d’aquests paràmetres, es considerarà que una oferta es troba incursa en valor
anormal o desproporcionat, quan la puntuació obtinguda en relació als criteris
susceptibles de judici de valor estigui per damunt del valor que resulti de la suma de les
variables 1 i 3, i que, al mateix temps, la seva oferta econòmica sigui inferior en almenys
un 15% a la mitjana de totes les ofertes econòmiques presentades.

J. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES O PER L’EMPRESA
PROPOSADA COM ADJUDICATÀRIA
Les empreses licitadores hauran de presentar la documentació d’acord amb el que es
determina al Plec de Prescripcions Tècniques.
L’empresa proposada adjudicatària haurà de presentar la documentació administrativa
prèvia a l’adjudicació d’acord amb el que es determina a les clàusules 11.11.1
(documentació no entregada al sobre A), 15.2 i 16 del Plec de Clàusules Administratives.
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K. GARANTIA PROVISIONAL
Sí:

No: 

L. GARANTIA DEFINITIVA
Sí:  No:
Import: L’import de la garantia definitiva serà el corresponent al 5% de l’import
adjudicat sense IVA, a l’empresa contractista.
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Forma de constitució: Les que es determinen a la clàusula 16.2 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars.

M. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
a) Condicions especials de l’empresa contractista respecte del seu personal
1. Les noves contractacions de personal que l’empresa o empreses adjudicatàries
d’aquest contracte hagin de fer per executar-lo han d’efectuar-se preferentment entre
persones que es trobin en situació legal d’atur conforme al que preveu l’article 208 del
Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
general de la Seguretat Social i, quan sigui possible, entre col·lectius amb particulars
dificultats d’inserció en el mercat laboral definits en la Llei 27/2002, de 20 de desembre,
sobre mesures legislatives per regular les empreses d’inserció sociolaboral, o persones
que disposin del certificat de discapacitat.
2. Durant tot el període d’execució del contracte, a no minoritzar unilateralment les
condicions de treball que, en matèria de jornada i salari, i en els termes analitzats, així
com a qualsevol millora sobre la legislació laboral bàsica aplicable que correspongui en
cada moment a les persones treballadores adscrites al contracte en funció del conveni
col·lectiu que resulti d’aplicació al presentar-se l’oferta, llevat acord explícit entre
empresa i la representació dels treballadors.
3. Correspon exclusivament a l’empresa contractista la selecció del personal que,
acreditant els requisits de titulació i experiència exigits en els plecs, formarà part de
l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte, sense perjudici de la verificació per
part de l’Administració del compliment d’aquells requisits.
L’empresa contractista procurarà que existeixi estabilitat en l’equip de treball, i que les
variacions en la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, en ordre
a no alterar el bon funcionament del servei, informant en tot moment a l’Administració.
4. En relació amb els treballadors destinats a l’execució d’aquest contracte, l’empresa
contractista assumeix l’obligació d’exercir de manera real, efectiva i continua, el poder
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de direcció inherent a tot empresari. En particular, assumirà la negociació i el pagament
dels salaris, la concessió de permisos, llicències i vacacions, les substitucions dels
treballadors en els casos de baixa o absència, les obligacions legals en matèria de
Seguretat Social, inclòs l’abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions, quan
procedeixi, les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals, l’exercici de
la potestat disciplinaria, així com quants drets i obligacions es deriven de la relació
contractual entre empleat i ocupador.
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5. L’empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a
l’execució del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les
funcions desempenyorades respecte de l’activitat delimitada en els plecs com a objecte
del contracte.
6. L’empresa contractista haurà de designar, al menys, un coordinador tècnic o
responsable integrat en la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions les
següents:


Actuar com a interlocutor de l’empresa contractista davant l’Administració,
canalitzant, d’una banda, la comunicació entre aquella i el personal integrant de
l’equip de treball adscrit al contracte i, d’una altra banda, de l’Administració, en
tot el relatiu a les qüestions derivades de l’execució del contracte.



Distribuir el treball entre el personal encarregat de l’execució del contracte, i
impartir a aquests treballadors les ordres i instruccions de treball que siguin
necessàries en relació amb la prestació del servei contractat.



Supervisar el correcte compliment per part del personal integrant de l’equip de
treball de les funcions que té encomanades, així com controlar l’assistència
d’aquest personal al lloc de treball.



Organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l’execució del contracte,
havent de coordinar-se adequadament l’empresa contractista com
l’Administració contractant, per no alterar el bon funcionament del servei.



Informar a l’Administració sobre les variacions, ocasionals o permanents, en la
composició de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte.

b) Condicions especials de l’empresa contractista respecte dels subcontractistes
El contractista està obligat a entregar trimestralment, juntament amb la factura del mes
que correspongui, la documentació acreditativa del compliment de l’article 216 de
pagament a subcontractistes i proveïdors, i de l’article 217 de comprovació dels
pagaments a als subcontratistes o subministradors, de la LCSP.
c) Clàusula ètica
1. Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i
personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen,
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directament o indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes
al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran
les seves disposicions de forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol
fase del procediment de contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de
responsabilitat en els procediments contractuals.
2. La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de
principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els
compromisos ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual.
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2.1 Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les
prestacions a licitar.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de
possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació
equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del
contracte es produís una situació d’aquestes característiques el contractista o
subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan de contractació.
f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del
contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes
finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector
públic imposen als contractistes en relació amb l’Administració o administracions de
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els
pertoquin de forma directa per previsió legal.
2.2 Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social
i, específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en
països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos
fiscals per la Unió Europea.
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2.3 Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions
especials d’execució del contracte.
2.4. Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les
següents:
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- En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 2.1 s’estableix una
penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclòs,
que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat
dels fets. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic,
la reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment. En tot cas, la
quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir del 10% del preu del contracte,
IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del preu del contracte.
- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 2.1 l’òrgan de
contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de
competència.
- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 2.1 l’òrgan de
contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública
de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres
penalitats que es puguin establir.
- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en
coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització
que siguin competents per raó de la matèria.
Aquestes condicions especials d’execució del contracte es consideren obligacions
contractuals essencials.

N. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PREVISTA
El contracte podrà ser modificat fins a un màxim d’un 20% en qualsevol dels següents
casos:
a) Necessitat d’ajustar la prestació a especificacions tècniques, mediambientals o de
seguretat, aprovades amb posterioritat a l’adjudicació.
b) La relació d’equips objecte de contracte pateixi puntuals variacions, produint altes i
baixes a l’inventari, degut a l’actualització del mateix a l’inici del contracte, retirades,
noves adquisicions i/o substitució.

Així mateix, el contracte es podrà modificar quan sigui necessari realitzar serveis
addicionals que únicament pugui portar a terme l’empresa contractista, per raons
econòmiques o tècniques o perquè una nova adjudicació pugui generar inconvenients
significatius o un augment substancial de costos per a l’Administració.
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D’acord amb allò que disposa la Disposició Addicional primera de la Llei 5/2017, del 28
de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i
regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en
establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades
i sobre emissions de diòxid de carboni, el contracte administratiu objecte d’aquesta
licitació podrà ser modificat o resolt per l’aplicació de mesures d’estabilitat
pressupostària.
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Aquestes modificacions es fan per raons d’interès públic d’acord amb allò previst a l’art.
203 LCSP, amb l’abast que resulti de les mesures d’estabilitat pressupostària a aplicar, i
els efectes que determini la legislació vigent aplicable.
El procediment per a la modificació del contracte s’efectuarà d’acord amb el que es
determina a la clàusula 31 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
O. CESSIÓ DEL CONTRACTE
Sí: 

No:

El contracte podrà ser cedit sempre que es prenguin en consideració els requisits i límits
determinats a la clàusula 33.2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars. No serà
possible la cessió en els casos determinats a l’article 214.1, segon paràgraf de la LCSP.

P. SUBCONTRACTACIÓ
Sí:



No:

L’empresa adjudicatària podrà subcontractar part de l’objecte del contracte. Tanmateix,
tal com es determina al PPT, serà necessari que l’empresa contractista detalli a la seva
oferta inicial l’empresa/es subcontractista/es amb les que treballarà en cas de resultar
adjudicatària.
El procediment de subcontractació es durà a terme d’acord amb els requisits
determinats a l’article 215 de la LCSP.

Q. REVISIÓ DE PREUS
Sí:  No:
D’acord amb el que determina l’article 103.2 de la LCSP, existirà possibilitat de revisió de
preus únicament respecte el servei de manteniment multitècnic, atès que es tracta d’un
contracte el amb un període de recuperació de la inversió igual a cinc anys.
La revisió anual de preus serà referenciada per les variacions del salari del conveni
d’aplicació. S’aplicarà el 80% del percentatge de variació del salari a l’import
d’adjudicació o de l’any anterior.
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R. TERMINI DE GARANTIA
Sí: 

No:
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Termini: L’empresa respondrà dels treballs, vicis i desperfectes de les instal·lacions que
hagi d’efectuar en el marc de l’objecte del contracte durant tota la durada del contracte
i durant el període de 2 anys un cop finalitzat el contracte.

S. IMPORT MÀXIM DE LES DESPESES DE PUBLICITAT QUE HAN D’ABONAR L’EMPRESA
O LES EMPRESES ADJUDICATÀRIES
No és aplicable al present procediment de licitació ja que no hi ha publicacions que
comportin cost per l’òrgan de contractació.

T. PROGRAMA DE TREBALL
Sí: 

No:

L’empresa adjudicatària haurà de fer entrega del programa de treball i execució del
servei (pla de manteniment) d’acord amb les premisses determinades al Plec de
Prescripcions Tècniques.

U. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
La data fixada com a termini per a la presentació de propostes es determina a l’anunci
de licitació publicat al Diari Oficial de la Unió Europea i al Perfil de Contractant del
Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf.
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CSAPG
Totes les propostes s’hauran de presentar a través de l’eina del sobre digital ubicada a
l’espai de licitació de la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya en la
data i la hora determinada a l’anunci de licitació.

V. PRESENTACIÓ DE FACTURES
El servei es facturarà desglossant per conceptes en la forma i contingut que determina la
clàusula 20 del Plec de Prescripcions Tècniques.
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La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu Sector Públic (Acord
GOV/151/2014, d’11 de novembre).
Als efectes de la factura electrònica, s’informa que la unitat tramitadora és (A09006563),
l’òrgan gestor és (A09006563) i l’oficina comptable (A09006563).
El seguiment de l’estat de les factures es podrà consultar a la web del Departament de la
Vicepresidència d’Economia i Hisenda a l’apartat de Tresoreria i Pagaments (consulta de
l’Estat de les factures i pagaments de documents), a partir de l’endemà del registre de la
factura.
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W. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
L’òrgan de contractació determina que la responsable del contracte serà la cap
d’infraestructures i serveis generals del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf, serà
qui durà a terme el control sobre el contracte i vetllarà pel seu correcte funcionament.

X. SUBROGACIÓ DE PERSONAL
D’acord amb el que es preveu a l’article 130 de la LCSP i tenint present que el conveni
col·lectiu aplicable al personal del present procediment ho determina, l’adjudicatari del
contracte té la obligació de subrogar-se com empleador en determinades relacions
laborals.
En aquest sentit, es faciliten dades de les condicions de treball de les persones a
subrogar a l’annex 3 del Plec de Prescripcions Tècniques.

Y. MESA DE CONTRACTACIÓ
L’òrgan de contractació és el Gerent del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf, el Dr.
Josep Lluís Ibáñez Pardos.
La composició de la mesa de contractació està conformada pels membres següents:
President: Sr. Ricard Crespo, director econòmic financer i de serveis generals i com a
suplent la Sra. Marta Terrones, cap d’infraestructures i serveis generals.
Secretari: Sr. Daniel Martínez, coordinador jurídic i com a suplent el Sr. Eduard Duran,
secretari tècnic.
Vocal econòmic: Sr. Oscar Llorente, cap del departament d’administració i com a suplent
un membre del departament d’administració.
Vocal assessor jurídic: Sra. Laura-Ares Martínez, assessora jurídica i com a suplent el Sr.
Daniel Martínez, assessor jurídic.
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Vocal: Sra. Marta Terrones, cap d’infraestructures i serveis generals i com a suplent, un
membre de l’àrea de serveis generals.
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Vocal: Sr. Eduardo Fernández, coordinador de manteniment de l’Hospital Residència
Sant Camil i com a suplent la Sr. Toni Garcia, coordinador de manteniment de l’Hospital
Sant Antoni Abat.
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