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Albert Einstein 47-49
08940 Cornellà de Llobregat – Barcelona
Tel 93 474 02 02 – Fax 93 377 23 47
infourbana@procornella.cat

ANUNCI DE PROCORNELLÀ pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis (exp.2021-10)
Subjecte a regulació harmonitzada.
-1) Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)

Organisme: PROCORNELLÀ
Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació
Tipus de poder adjudicador: poder adjudicador no administració pública (PANAP)
Número d’expedient: 2021-10

-2) Obtenció de la documentació i informació
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Entitat: PROCORNELLÀ
Domicili: Albert Einstein 47-49
Localitat i codi postal: Cornellà de Llobregat, CP: 08940
Codi NUTS: ES511
Telèfon: 93 474 02 02
Adreça electrònica: infourbana@procornella.cat
Adreça
d’Internet
del
perfil
del
contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&ke
yword=procorn&idCap=33371408&ambit

-3) Objecte del contracte
A) Descripció de l’objecte: CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LA
MAQUINÀRIA I EQUIPAMENTS DE CLIMA DE LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES I DE LA
RESTA DE DEPENDÈNCIES GESTIONADES PER PROCORNELLÀ, AMB CONDICIONS
ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE VINCULADES AMB CONDICIONS LABORALS I
SOCIALS: COMPLIMENT DE SMI I SUBROGACIÓ DE PERSONAL, AMB INNOVACIÓ: ÚS
PLATAFORMA E-COORDINA I AMB LA QUALITAT DEL SERVEI: TASQUES MÍNIMES SEGONS
PPTP.
b) Admissió de pròrroga: NO.
c)

Divisió de Lots: NO.
S’estableix com condició especial d’execució del contracte, la subrogació
de personal.
Hi ha un treballador amb dret a subrogació que està adscrit a la prestació
del servei objecte del contracte, a jornada complerta i prestarà el servei
tant als equipaments i instal·lacions esportives i socials
(Parc Esportiu
Llobregat i Complex Aquàtic i Esportiu Can Mercader), com a la resta de
dependències gestionades per PROCRONELLÀ: Centre d’empreses, Fira i
oficines.
És per això que concorre un motiu vàlid per no procedir a la divisió en
lots, ja que,
a tenor de l’article 99.3 lletra b) de la
LCSP: la necessària
prestació del servei de forma principal pel dit treballador, així com la
necessitat de coordinar les diferents prestacions, qüestió que es veuria
impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de
contractistes diferents.

d) Lloc d’execució: Cornellà de Llobregat.
e) Durada: tindrà una durada màxima de 2 anys, a comptar des de l’inici de la prestació (que
serà 45 dies després de la formalització del contracte).

f)
g)

Establiment d’un acord marc (en el seu cas): NO
Codi CPV:
50730000-1: Serveis de reparació i manteniment de grups refrigeradors.
h) Codi NUTS: ES511
-4) Tramitació i procediment:
a)Tipus d’expedient: serveis
b)Tramitació: Ordinari.
c)Procediment: Obert, NO subjecte a regulació harmonitzada.
d)S’aplica un acord: NO.
e)S’aplica una subhasta electrònica: NO.
f)Reserva social: NO.
-5) Valor estimat del contracte i pressupost de licitació:
1) El valor estimat i pressupost base de licitació
1.1) El valor estimat del contracte és de 207.900 € més IVA
Per a la seva determinació, a efectes del procediment de licitació, s’ha tingut en compte tota la
durada del contracte: 2 anys.
Inclou tots els conceptes:
a.
b.
c.

Prestació de servei en jornada ordinària de manteniment per tota la durada del contracte:
117.000€ €.
Import màxim limitatiu per mà d’obra i peces de reparacions d’avaries per tota la durada del
contracte: 79.200 €.
10% màxim de modificació o ampliació del volum de la prestació: 11.700 € per serveis
extraordinaris.

1.2.) Pressupost base de licitació
Pressupost base de licitació de licitació per a la realització de la totalitat de l’objecte del contracte,
que comprèn:



117.000€ per tota la durada del contracte (2 anys)
€ en concepte d’IVA (*)

(*) Al ser una societat de capital, l’IVA no computa com a despesa.
-6) Admissió de variants: NO
-7) Garanties:
 No s’exigeix garantia provisional.
 S’exigeix garantia definitiva ordinària per import del 5% de l’import del preu base de licitació
del contracte, IVA exclòs.
 Es demanarà garantia complementària per un import del 5% addicional del pressupost base de
licitació, IVA exclòs, en cas de presumpció d’ anormalitat.
-8) Criteris d’adjudicació: Clàusula 1.7 i 1.11 del PCAP.
 Criteris avaluables automàticament (100%):
El 100% seran automàtics, i es distribuiran de la següent forma:



CRITERI A: 50% el millor preu o preu més baix
CRITERI B: 10% reducció de temps d’atenció d’avaries i reparacions.









CRITERI C: 10% bonus de parella (oficial i peó/ oficial 3a) per a la realització
d’actuacions
extraordinàries
lligades
a
reparacions
pròpies
del
contracte,
amb un màxim de 100 hores/any.
CRITERI
D:
10%
compromís
de
realització
d’auditoria
homologada
per
fabricants de la maquinària de les instal·lacions.
CRITERI E: 5% mitjans i recursos personals adscrits a la prestació del servei
més adequats i idonis per a dur a terme l’objecte del contracte.
CRITERI F: 5% proposta de periodicitat de supervisió i coordinació de les
tasques compreses en l’objecte del servei a prestar.
CRITERI G: 5% proposta de temps màxim de cobertura de baixes o manca
d’assistència del personal adscrit a la prestació del servei.
CRITERI H: 5% Sistema de gestió de la qualitat i sistema de gestió ambiental
acreditats mitjançant certificats ISO.

-9) Condicions especials d’execució del contracte: PCAP
2.2) Condicions especials d’execució del contracte
Vinculada amb condicions socials i laborals:
Subrogació de personal: per millorar la qualitat de l’ocupació i fomentar l’estabilitat laboral, en aquesta
licitació que se seguirà per procediment obert, es fixa com condició especial d’execució de contracte la
subrogació de personal que efectivament està prestant el servei actualment.
Segons la Taula aportada per la prestadora actual del servei, i el Conveni col·lectiu d’aplicació és XVI
“Conveni Col·lectiu per la Industria Sidero-metal·lúrgica de la província de Barcelona” que s’adjuntarà en
PCAP Annex 0.- Relació personal a subrogar 2021.
Compliment de Salari Mínim Interprofessional (SMI).
Vinculades amb la innovació: aplicació e-coordina per intercanvi informació concurrència empresarial en matèria
prevenció riscos.
Vinculada en la qualitat del servei: periodicitat i tasques mínimes exigides en els Plecs de prescripcions tècniques
particulars.

-10) Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: les 14: 00 h del dia 19/04/2020
b) Presentació d’ofertes: Clàusules 1.8 i 1.9 PCAP:
Presentació Electrònica: La presentació de proposicions es farà únicament a través del portal:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=PROCORNELLA
-11) Obertura de proposicions
a) Entitat: PROCORNELLÀ
b) Lloc: Utilitzant mitjans electrònics, a través de la plataforma VORTAL.
c) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L’obertura dels sobres no es realitzarà en acte
públic, atès que en la licitació s’utilitzen exclusivament mitjans electrònics

Sgt. Sr. Ernest Marco Fernández
Gerent administració i finances
PROCORNELLÀ
A Cornellà de Llobregat, a la data de la signatura electrònica

