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ANUNCI DE FORMALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ MIXTA DEL SERVEI
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DE MANTENIMENT DE LES COBERTES I ALTRES SISTEMES DE
DRENATGE PLUVIAL EN ELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS, AIXÍ COM
DEL SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL NECESSARI PER A DUR-NE A
TERME EL MANTENIMENT

Als efectes establerts a l’article 154 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
(LCSP), es publica el present anunci de formalització de la CONTRACTACIÓ MIXTA DEL SERVEI DE
MANTENIMENT DE LES COBERTES I ALTRES SISTEMES DE DRENATGE PLUVIAL EN ELS
EQUIPAMENTS MUNICIPALS, AIXÍ COM DEL SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL NECESSARI PER
A DUR-NE A TERME EL MANTENIMENT, d'acord amb les condicions que s'enumeren:

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Girona
b) Número d’identificació: P1708500B
c) Dependència que tramita l'expedient: Àrea d’Hisenda i Règim Interior. Servei de Contractació i
Compres
d) Domicili: Plaça del Vi, número 1.
e) Localitat: Girona
f) Codi NUTS: ES512
g) Telèfon: 972 419 021
h) Fax: 972 419 495
i) Adreça electrònica: contractacioicompres@ajgirona.cat
j) Tipus de poder adjudicador: Administració pública
e) Número d'expedient: 2019035592

2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte:
Aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu mixt de serveis i subministraments d’acord amb
el previst als articles 25 i 18 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre del 2017 (d’ara endavant LCSP). Per un
costat, pel què fa a la part del servei de manteniment es tractaria d’un contracte de serveis en els termes
de l’article 17 de la LCSP i pel que fa al subministrament dels materials necessaris, d'un de
subministraments en els termes de l’article 16 de la LCSP.
De conformitat amb l'article 18 de la LCSP, que regula els contractes mixtos, quan un contracte mixt
comprengui prestacions pròpies de dos o més contractes d'obres, subministraments o serveis, cal atenir-se
al caràcter de la principal, en aquest cas, el servei.
Pel què fa al règim aplicable als efectes, compliment i extinció, és el previst en el present plec, d’acord amb
l’article 122 de la LCSP, es tracta de les normes aplicables a les diferents prestacions fusionades entre
elles.
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Tramitació: Ordinària
Procediment d'adjudicació: Obert, atenent a una pluralitat de criteris de valoració.
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Contracte subjecte a regulació harmonitzada: Si
Atès que el Valor estimat del contracte supera la xifra prevista a l’article 22.1.b) de la LCSP modificada per
l’Ordre Ministerial HFP/1298/2017, de 26 de desembre, per la qual es publiquen els límits dels diferents
tipus de contractes a efectes de la contractació del sector públic, amb entrada en vigor a partir de l’1 de
gener de 2018, i que fixa el llindars a efectes d’aplicació dels procediments de contractació establint-lo, en
el cas de contractes de serveis, en 221.000 euros de valor estimat del contracte.

b) Descripció de l’objecte:
Aquest contracte té per objecte el servei de manteniment de les cobertes i altres sistemes de drenatge
pluvial en els equipaments municipals de l’Ajuntament de Girona, així com del subministrament del material
necessari per dur-ne a terme el manteniment correctiu. Conté les següents prestacions:
-

Manteniment preventiu: Aquest manteniment consistirà principalment en la neteja periòdica de les
cobertes, patis o terrasses, i altres sistemes de drenatge pluvial, explicats en detall en el punt 6.1
del Plec de Clàusules Tècniques. Aquest manteniment preventiu es complementarà amb la
redacció d’un document tècnic de diagnosi de cadascuna de les cobertes i altres sistemes de
drenatge pluvial.

-

Manteniment correctiu: Existiran dos tipus diferenciats de manteniment correctiu; les actuacions
no programades o urgències i les actuacions programades. Aquestes tipologies de manteniment
s’expliquen en detall en el punt 6.2 del Plec de Clàusules Tècniques.

c) Divisió per lots i número: NO
d) Codi del Vocabulari Comú de Contractes Públics (CPV):
45261900-3 Reparació i manteniment de teulades.
e) Admissió de pròrrogues: El contracte es pot prorrogar per dues anualitats més d’any en any.
f) Lloc d’execució: Girona.
g) Contracte reservat de conformitat amb la D.A. 4a de la LSCP: No

4. Durada:
El contracte tindrà una vigència de dos anys, a comptar des del primer dia del mes següent a la data de
signatura del contracte.
El contracte es pot prorrogar per dues anualitats més d’any en any.

5. Criteris per a l’adjudicació del contracte
Pluralitat de criteris d’adjudicació
Total màxim de puntuació: 100 punts
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Criteris avaluables en xifres o percentatges (fins a 60 punts):
A.1. Oferta econòmica (fins a 30 punts). Treballs derivats del manteniment preventiu.
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Baixa oferta en la proposta econòmica sobre el preu de licitació. Per oferta econòmica s’entén la quantitat
que s’ofereix com a proposta de preu pels 2 anys de licitació del servei, IVA exclòs.
La puntuació es farà d’acord amb:
Puntuació oferta econòmica = (30*oferta més econòmica) / oferta que es puntua.
A.2. Descompte en els preus unitaris de les partides del Banc BEDEC de l’ITEC (fins a 30 punts).
Treballs derivats del manteniment correctiu.
Percentatge de descompte aplicat sobre els diferents preus unitaris del Banc BEDEC de l’ITEC (referència
de 2018 per la província de Girona i per obres de menys de 400.000€), vigent en el moment de la
presentació de l’oferta, fins a 30 punts.
Aquests preus s’aplicaran en els diferents paràmetres justificatius que composen una partida.
Puntuació descompte = (30*descompte que es valora) / descompte màxim.

Criteris d’adjudicació, la valoració dels quals, depenen d’un judici de valor (fins 40 punts):
La puntuació que podran obtenir les empreses licitadores en relació a aquests criteris serà de fins a 40
punts, distribuïts de la següent forma:
B.1. Memòria per a la proposta del servei de manteniment preventiu i correctiu, donant compliment als punts
del P.C.T. (fins a 25 punts)
Es realitzarà un document tècnic, que inclourà una descripció general i proposta de servei, signada pel
licitador, on es valorarà principalment l’ajust d’aquesta memòria al servei requerit en el Plec de Condicions
Tècniques particulars d’aquesta licitació, puntuant més aquelles memòries que descriguin amb major
concreció com organitzaran el servei. La valoració es realitzarà de la següent manera:
Proposta d’execució del servei (fins a 10 punts)
La memòria haurà de reflectir que s'ha estudiat bé el plec de condicions tècniques i que la proposta que en
ella s'hi desenvolupa dona un correcte compliment a tots i cadascun dels seus punts.
Caldrà realitzar un llistat de les actuacions, detallant les operacions més importants, així com una
programació dels treballs de forma específica.
Distribució de recursos materials assignats (fins a 5 punts)
Eines, materials, equips, mitjans auxiliars i altres, així com disponibilitat d’espai, a directa disposició d’aquest
contracte. Hauran de tractar-se de recursos útils, enfocats clarament a una millora en el compliment del
servei.
Distribució recursos humans assignats (fins a 5 punts)
Caldrà certificar i justificar el personal que l’empresa posarà a disposició directa d’aquest contracte, per tal
de valorar-ne la seva experiència en serveis similars als de l’objecte d’aquest contracte. Caldrà especificar
els serveis o treballs efectuats, tant de manteniment preventiu com correctiu, de característiques i abast
similar al del contracte objecte de licitació, indicant import, data i destinatari, públic o privat.
Gestió d’emergències. Procediment i actuació, tenint en compte els diferents moments en què es pot produir
una incidència: dies feiners, festius, horari diürn o nocturn, etc. (fins a 5 punts)
La forma, presentació i contingut de l’oferta tècnica respectarà escrupolosament el que es demana tot
seguit:
Aquest document de proposta tècnica tindrà una extensió màxima de 25 pàgines, DIN A-4, per una sola
cara incloent portades, índex, etc..
Obligatòriament hauran de constar les dades i informacions, sol·licitades en els punts enumerats
anteriorment.
El tipus de lletra haurà de ser Arial mida 10.
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No es valoraran totes les pàgines que sobrepassin aquesta quantitat fixada, així com qualsevol altre suport
adjuntat, com CD, llapis de memòria, etc.
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B.2. Estudi de cas (fins a 15 punts)
Es convocarà a totes les empreses presentades, en un dels equipaments municipals, a elecció del tècnic
municipal, en el qual s’exposaran un seguit de problemàtiques, i en el que cadascuna de les empreses
haurà de prendre les dades necessàries per tal de realitzar un document tècnic, amb un estudi específic del
servei de manteniment preventiu i correctiu que se’n derivi. Caldrà especificar:
Anàlisi del cas específic, amb descripció de les actuacions a realitzar segons el tipus de servei, on es
valorarà:
Estudi tècnic. Encert en la solució proposada i la seva idoneïtat (màxim 5 punts)
Relació qualitat-preu (màxim 5 punts)
Ajust al Plec de condicions tècniques (màxim 2,5 punts)
Mínima incidència al funcionament normal de l’equipament (màxim 2,5 punts)
La visita es celebrarà aproximadament 20 dies abans de l’acabament del termini de presentació de les
ofertes.

6. Adjudicació
Data: Acord de la Junta de Govern Local de 20 de desembre de 2019.
Número d’ofertes rebudes: 1
Contractista:
COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT SAU
Es l’operador una PYME: No
Direcció: Carrer Vallès, 2 – 08940 – Cornellà de Llobregat ( BARCELONA)
Codi NUTS: ES511
Telèfon: 934809150
Direcció electrònica: luisalvarez@comsa.com
Nacionalitat: Espanyola
Import d’adjudicació:
El contracte s’executarà per un import, pels 2 anys de contracte, de sis-cents cinc mil nou-cents setantados euros amb cinquanta-tres cèntims ( 605.972,53 € ), IVA inclòs. Aquest import es desglossa en cinccents mil vuit-cents tres euros amb setanta quatre cèntims ( 500.803,74 € ) de base, més cent cinc mil cent
seixanta-vuit euros amb setanta-nou cèntims ( 105.168,79 € ) d'IVA calculat al 21%, d'acord amb els termes
següents:
1.- En relació al manteniment preventiu, s'adjudica pels 2 anys de contracte per l'import de cent seixantacinc mil nou-cents setanta-dos amb cinquanta-tres cèntims ( 165.972,53 € ) IVA inclòs. Aquest import es
desglossa en cent trenta-set mil cent seixanta-set euros amb trenta-vuit cèntims ( 137.167,38 € ) de base,
més vint-i-vuit mil vuit-cents cinc euros amb quinze cèntims ( 28.805,15 € ) d'IVA calculat al 21%.
L'import anual pel que fa al manteniment preventiu és de vuitanta-dos mil nou-cents vuitanta-sis euros amb
vint-i-sis cèntims ( 82.986,26 € ) IVA inclòs. Aquest import es desglossa en seixanta-vuit mil cinc-cents
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vuitanta-tres euros amb seixanta-nou cèntims ( 68.583,69 € ) de base, més catorze mil quatre-cents dos
euros amb cinquanta-set cèntims (14.402,57 € ) d'IVA calculat al 21%.
2.- En relació al manteniment correctiu:
a) Pel que fa a les actuacions programades, s'executarà per l'import màxim pels 2 anys de contracte
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de tres-cents mil euros ( 300.000,00 € ) IVA inclòs. Aquest import es desglossa en dos-cents quaranta-set
mil nou-cents trenta-tres euros amb vuitanta-vuit cèntims (247.933,88 € ) de base, més cinquanta-dos mil
seixanta-sis euros amb vint-i-dos cèntims ( 52.066,12 € ) d'IVA calculat al 21%.
L'import màxim anual de les actuacions programades és de cent cinquanta mil euros ( 150.000,00 € ) IVA
inclòs. Aquest import es desglossa en cent vint-i-tres mil nou-cents seixanta-sis euros amb noranta-quatre
cèntims ( 123.966,94 € ) de base, més vint-i-sis mil trenta-tres euros amb sis cèntims ( 26.033,06 € ) d'IVA
calculat al 21%.
b) Pel que fa a les actuacions no programades o urgències, s'executarà per l'import màxim pels 2 anys
de contracte de cent quaranta-mil euros (140.000,00 € ) IVA inclòs. Aquest import es desglossa en cent
quinze mil set-cents dos euros amb quaranta-vuit cèntims ( 115.702,48 € ) de base, més vint-i-quatre mil
dos-cents noranta-set euros amb cinquanta-dos cèntims ( 24.297,52 € ) d'IVA calculat al 21%.
L'import màxim anual de les actuacions no programades o urgències és de setanta mil euros ( 70.000,00 €
) IVA inclòs. Aquest import es desglossa en cinquanta-set mil vuit-cents cinquanta-un euros amb vint-iquatre cèntims (57.851,24 € ) de base, més dotze mil cent quaranta-vuit euros amb setanta-sis cèntims (
12.148,76 € ) d'IVA calculat al 21%.
S'estableix un percentatge de descompte en els preus unitaris de les partides del Banc BEDEC de l'ITEC
per als subministraments i treballs derivats del manteniment correctiu del 25%.

7. Publicitat i perfil del contractant
La present formalització es publicarà en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE ) i en el perfil del
contractant de l’Ajuntament de Girona.

8. Formalització
Data: 27 de gener de 2020

9. Recurs
Contra l'adjudicació d'aquest contracte, pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la
recepció de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, pot interposar el recurs especial en
matèria de contractació a què es refereix l'article 44 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
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Sector Públic ( LCSP), presentant el corresponent escrit en el Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic, en el registre general de l'Ajuntament de Girona, o en els llocs establerts a l’article 16.4 de la llei
39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini
de quinze dies hàbils comptats a partir de la data d’enviament o avís de la notificació de l’acte impugnat,
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sempre que s’hagi publicat el mateix dia en el perfil del contractant.

Girona,
L’Alcaldessa

Marta Madrenas i Mir

