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QUADRE
DE
CARACTERÍSTIQUES
DEL
PLEC
DE
CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE
MANTENIMENT D’AMPLIADORS DE COBERTURA TETRA DE L’EMPRESA
PÚBLICA SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES, SA.
OBERT SIMPLIFICAT

EXPEDIENT: 2018-0000598
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
A. Objecte
Descripció: Servei de manteniment d’ampliadors de cobertura tetra de l’empresa
pública sistema d’emergències mèdiques, SA.
Lots: No. El contracte no es divideix en lots donat que, d’una banda, els equips objecte
del servei de manteniment són tecnològicament idèntics i subjectes als mateixos
criteris de prestació del servei. D’altra banda, el fet de dividir el contracte en lots
implicaria incrementar el pressupost licitació agregat, donat que caldria contemplar
l’estoc d’equips que cada licitador hauria de posar a disposició del servei.
Codi CPV: 50300000-8
B. Dades econòmiques
B1. Determinació del preu:
Per determinar el preu del contracte s’ha tingut en compte una estimació del nombre
anual d’avaries, el temps mig dedicat per avaria i per manteniment preventiu, i la tarifa
del perfil professional corresponent pel que fa al manteniment.
B2. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul:
Concepte

Import (€)

Pressupost de licitació (sense IVA)

21.514,00 €

Pròrroga (2 anys) (sense IVA)

21.514,00 €

Modificacions (20%) (sense IVA)
Valor estimat del contracte (sense IVA)

4.302,80 €
47.330,80 €

B3. Pressupost base de licitació:
Concepte
Import manteniment
Impost (IVA 21%)
Total

B4. Sistema de pagament:

Import (€)
21.514,00 €
4.517,94 €
26.031,94 €
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La forma de pagament serà mensual durant la vigència del contracte. Eventualment,
es podrà deduir de l’import a facturar, la quantitat que es derivi dels possibles
incompliments i aplicació de les penalitats
C. Existència de crèdit

C1. Partida pressupostària: D/213000106/4190
C2. Expedient d’abast plurianual: Si, per aprovació de l’òrgan de contractació de 21
de setembre de 2018.
Distribució de les anualitats:

2018
2019
2020
Total

Import sense IVA
1.858,72
10.757,00
8.898,28
21.514,00

Import IVA
390,33
2.258,97
1.868,64
4.517,94

Import total
2.249,05
13.015,97
10.766,92
26.031,94

D. Termini de durada del contracte
Termini de durada: La durada del contracte és de 2 anys, a comptar des de la
formalització de l’acta d’acceptació d’inici de servei. L’inici de servei està previst que
tingui lloc 15 dies després de la formalització del contracte.
Possibilitat de pròrrogues i termini: dos períodes de pròrroga d’un any cadascun.
E. Variants
No: NO
Elements: NO
Condicions: NO
F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Forma de tramitació: Ordinari
Procediment d’adjudicació: Obert simplificat, servei, no subjecte a regulació
harmonitzada.
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí
És obligatori que les empreses licitadores estiguin inscrites al RELI o al ROLECE.
G. Solvència i classificació empresarial
G1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional
Solvència econòmica i financera
- Volum anual de negocis en l’àmbit al que es refereixi el contracte, referit al millor
exercici dins dels tres darrers disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici
d’activitats de l’empresari i presentació de les ofertes igual o superior al 70% del valor
estimat del contracte.
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Mitjà per acreditar la solvència: Aportar els comptes anuals aprovats i dipositats en el
Registre Mercantil corresponents a l’exercici de volum anual de negoci més elevat dels
tres darrers exercicis esmentats. Els empresaris no obligats a presentar les comptes
en registres oficials podran aportar, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.
Solvència tècnica o professional.
Les empreses licitadores hauran d’acreditar el compliment dels següents criteris de
solvència.
D’acord amb l’article 90.4 LCSP, les empreses de nova creació, acreditaran tots els
criteris de solvència, a excepció del criteri 1.
1.- Relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa que
els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de (com a màxim els tres últims
anys), en què s’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos.
Mínim exigible: L’acreditació d’aquesta solvència tècnica o professional s’efectuarà
mitjançant la relació dels principals serveis efectuats en els tres darrers anys, de igual
o similar naturalesa que els constitueixen l’objecte del contracte, quin import anual
acumulat en l’any de major execució (sigui igual o superior al 70 per cent) de l’anualitat
mitjana del contracte.
Mitjà d’acreditació: Declaració responsable.
2.- Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del qual es disposarà per
a l’execució dels treballs o prestacions.
Mínim exigible:
- Analitzador d’espectres
- Mesurador de ROE
- Ordinador portàtil
- Terminal portàtil TETRA
Mitjà d’acreditació: Declaració responsable.
3.- Indicació de la part del contracte que l’empresari té eventualment el propòsit de
subcontractar.
Es permetrà la subcontractació en els següents àmbits:
- Serveis professionals pel manteniment correctiu
- Suport del fabricant
Mitjà d’acreditació: Declaració responsable.
G2. Classificació empresarial:
Categoria: NO
Grup: NO
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Subgrup: NO
G3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte.
- Analitzador d’espectres
- Mesurador de ROE
- Ordinador portàtil
- Terminal portàtil TETRA
G4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la
qualitat i/o de gestió mediambiental
No s’aplica

H. Criteris d’adjudicació
A) CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR
- PROCEDIMENTS EMPRATS

10
10

Aquest apartat es valorarà amb un màxim de DEU (10) punts

La valoració d’aquest apartat tindrà en compte els procediments emprats pel desenvolupament de
les tasques associades al manteniment correctiu. Es valorarà millor l’oferta que aporti el
procediment més rigorós i complet, i que quedi il·lustrat amb diagrames de fluxos que especifiquin
les tasques i les dependències entre elles.

Categorització de la valoració:








Insuficient: s’atorguen 0 punts
Superficial: s’atorguen 2 punts
Suficient: s’atorguen 4 punts
Satisfactori: s’atorguen 6 punts
Molt satisfactori: s’atorguen 8 punts
Excel·lent: s’atorguen 10 punts

B) CRITERIS AUTOMÀTICS

90
90

- OFERTA ECONÒMICA DEL MANTENIMENT

Puntuació:

90 punts

L’import màxim és de 21.514,00 € , IVA exclòs

La valoració de la proposta econòmica es regirà per la següent fórmula:
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Total

100

I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament
anormals
- 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. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les
empreses proposades com adjudicatàries
No s’aplica
K. Garantia provisional
No
L. Garantia definitiva
Sí:
Import: 5% de l’import de l’adjudicació (sense IVA)
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Forma de constitució: D’acord amb el plec de clàusules administratives
M. Condicions especials d’execució
És condició especial d’execució del contracte que es compleixi en tot moment el
conveni col·lectiu sectorial i territorial que li sigui d’aplicació als treballadors que puguin
desenvolupar tasques a l’empara d’aquest contracte.
Aquesta condició té al mateix temps el caràcter d’obligació contractual essencial, i el
seu incompliment pot donar lloc a la resolució del contracte.
N. Modificació del contracte prevista
Sí. Fins a un màxim del 20% de l’import del preu inicial del contracte.
Descripció: La modificació del contracte es durà a terme en els següents supòsits:
a. Disminució del parc d’ampliadors de cobertura a mantenir.
b. Augment del parc d’ampliadors de cobertura a mantenir.
O. Cessió del contracte
No
P. Subcontractació
Sí.
Es permetrà la subcontractació en els següents àmbits:
- Serveis professionals pel manteniment correctiu
- Suport del fabricant
Q. Revisió de preus
No s’aplica
R. Termini de garantia
Sí
Termini: Durant la vigència del contracte.
S. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o les
empreses adjudicatàries
No s’aplica
T. Programa de treball
No s’aplica
T. Òrgan de contractació
Gerent de SEM, SA
V. Penalitats
En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment
dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes es podrà
acordar la imposició de les penalitats següents:
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Falta

Sanció

Lleu

Penalitat econòmica fins al 2% de la facturació mensual

Greu

Penalitat econòmica fins al 5% de la facturació mensual

Molt greu

Penalitat econòmica fins al 10% de la facturació mensual o rescissió del
contracte.

L’aplicació reiterada de faltes i penalitats, per l’incompliment dels ANS establerts, com
per raons subjectes a la forma en que es proporciona el servei, o en cas de
negligència per part del personal de l’empresa adjudicatària en el desenvolupament
dels serveis realitzats sota aquesta contractació, o incompliment reiterat de les
clàusules de la mateixa, el SEM podrà donar per finalitzat el contracte, amb la
corresponent notificació escrita a l’empresa adjudicatària.
 Faltes lleus:
-

No acreditar-se oportunament a les instal·lacions de SEM i/o tercers.

-

Tracte inadequat amb el personal de la seu del SEM (propi i/o tercers).

-

No posar en coneixement del SEM l’inici de la realització d’una acció
correctora.

-

No realització, retard en la presentació i/o no concreció tècnica dels
informes.

 Faltes greus
-

Malmetre, voluntària o involuntàriament, bens de les dependències del
SEM.

-

Incompliment dels ANS establerts, o millorats per l’adjudicatari, durant el
període de prestació dels serveis.

-

Desconeixement demostrat de les instal·lacions i configuracions establertes
en els sistemes objectes del servei.

-

Incórrer en TRES (3) faltes lleus durant el període de vigència del contracte.

-

Substituir el personal tècnic sense coneixement per part del SEM.

 Faltes molt greus
-

No iniciar una actuació correctora en el sistema avariat un cop exhaurit el
temps màxim de resolució.

-

Incórrer en TRES (3) faltes greus durant el període de vigència del
contracte.

-

Baixa qualitat contrastada i reiterada en la prestació dels serveis de
manteniment.

-

Demora en l’inici de la prestació del servei.

W. Obligacions contractuals essencials
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•

Mantenir la confidencialitat, durant i després de l’execució del contracte, de tota
la informació a la qual pugui tenir accés durant el desenvolupament de la
prestació del servei, quedant prohibida la publicació, exposició i
comercialització de qualsevol informació que disposi durant la execució del
servei objecte de l’expedient. Les persones que pertanyin a l’equip de treball,
independentment de la seva funció, quedaran subjectes al compromís de
confidencialitat que s’estableix per l’adjudicatari.

•

Informar als seus empleats, de forma explícita, de les condicions de
confidencialitats exigides. Ni l’adjudicatari, ni cap de les persones empleades
pel mateix, podran publicar, transferir, comercialitzar o distribuir la informació
obtinguda en el curs de la prestació contractada.

•

El licitador s’obliga a disposar de l’estoc de material que permeti assolir l’ANS
del temps de resolució d’avaries.

X. Modificació i/o resolució del contracte per aplicació de mesures d’estabilitat
pressupostària.
D’acord amb allò que Disposició Addicional Primera de la Llei 5/2017, de 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/s contracte/s administratiu/s
objecte d’aquesta licitació podran ser modificats o resolts per l’aplicació de mesures
d’estabilitat pressupostària.
Aquestes modificacions han de justificar-se per raons d’interès públic d’acord amb allò
previst a la LCSP, amb l’abast que resulti de les mesures d’estabilitat pressupostària a
aplicar, i els efectes que determini la legislació vigent aplicable.
Y. Responsable del contracte i mesa de contractació
La persona responsable del contracte és el Sr. Raimon Dalmau.
Z. Presentació de mostres
No s’aplica
Z(2) Protecció de dades de caràcter personal
Nivell de protecció: Alt, degut a que l’adjudicatari podrà tenir accés a dades de salut en
el moment d’aplicar revisions preventives, a través d’escoltes de converses radio entre
CECOS i les unitats assistencials.

