ANUNCI
De la Universitat Autònoma de Barcelona pel qual es fa pública la licitació d'un contracte del serveis
de manteniment multitècnic d’edificis i d’instal.lacions contra incendis de la Universitat Autònoma de
Barcelona
(exp. 47/2018)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Universitat Autònoma de Barcelona.
b) Número d’identificació: 11
c) Dependència que tramita l'expedient: Unitat de Contractació Administrativa de la Universitat
Autònoma de Barcelona
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: Ensenyament superior.
f) Número d'expedient: 47/2018

-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Universitat Autònoma de Barcelona
a) Domicili: Campus UAB
b) Localitat i codi postal: Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) CP: 08193
c) Codi NUTS: ES511
d) Telèfon: 935812479
e) Adreça electrònica: uca@uab.cat
f) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/uab
g) Data límit d'obtenció de documents i informació: 6 dies abans finalització termini presentació
d’ofertes.
Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9 a 14 h.

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: serveis de manteniment multitècnic d’edificis i d’instal·lacions contra
incendis. (Exp. 47/2018).
b) Admissió de pròrroga: es preveu la possibilitat de 2 pròrrogues d’1 any, fins a un màxim de 4 anys
de durada total del contracte.
c) Divisió en lots y número de lots: Sí, 4 lots.

-

Lot 1: manteniment multitècnic de l’edifici C, l’enllumenat de vials i la infraestructura de baixa
tensió exterior als edificis.

-

Lot 2: manteniment multitècnic de l’edifici B, l’edifici B13, l’aulari J, l’edifici Torre Pintor Vila Puig,
de la infraestructura de lampisteria i gas de la urbanització i galeries de servei dels edificis de la
UAB.

-

Lot 3: manteniment multitècnic dels edificis del Servei d’Activitat Física (SAF).

-

Lot 4: manteniment d’instal·lacions de protecció contra incendis i detecció de gas dels edificis
de la UAB.

d) Lloc d'execució: Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).

e) Durada: 2 anys, a partir del dia 1 del mes següent al de la data de formalització del contracte.
Previsió d’inici del contracte de servei: setembre 2019
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 50700000-2 i 50413200-5
h) Codi NUTS: ES511

-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: servei
b) Tramitació: ordinària
c) Procediment: obert, sotmès a regulació harmonitzada, amb diversos criteris d’adjudicació de
valoració subjectiva i objectiva
e) S’aplica un acord marc: No
f) S’aplica una subhasta electronica: No

-5Pressupost de licitació:
Import anual

Import total

Import total 2 anys
Tipus d’IVA

Lot

Quota d’IVA

(IVA exclòs)

(IVA exclòs)

1

539.341,41 €

1.078.682,81 €

21%

226.523,39 €

1.305.206,20 €

2

501.058,46 €

1.002.116,92 €

21%

210.444,55 €

1.212.561,47 €

3

161.702,93 €

323.405,86 €

21%

67.915,23 €

391.321,09 €

4

132.260,66 €

264.521,32 €

21%

55.549,48 €

320.070,79 €

Total

1.334.363,46 €

2.668.726,91 €

21%

560.432,65 €

3.229.159,56 €

(IVA inclòs)

a) Valor estimat del contracte: 7.472.435,36 euros sense IVA

-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: No
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació del contracte (IVA exclòs) mitjançant la retenció en l’import de
la primera factura, i de les successives si fos necessari.

-8 Requisits específics del contractista
Obligació d’inscripció dels licitadors al RELI / ROLECE: no.

Solvència: inicialment, per a l’acreditació de la capacitat i la solvència, únicament s’ha de
presentar el Document europeu únic de contractació (DEUC). Només el licitador que sigui proposat
com a adjudicatari haurà de presentar la documentació justificativa següent:

-

La solvència econòmica i financera s’ha d’acreditar amb un justificant de l’existència d’una
assegurança d’indemnització per riscos professionals per un import mínim igual al pressupost
anual del contracte (corresponent a cada lot).

L’acreditació s’ha d’efectuar per mitjà d’un certificat emès per l’assegurador, en el que hi
constin els imports i els riscos assegurats i la data de venciment de l’assegurança.

L’assegurança haurà de ser vigent, com a mínim, fins a la fi del termini de presentació
d’ofertes, i s’ha d’aportar un compromís de renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment
de la seva cobertura durant tota l’execució del contracte.

-

La solvència professional o tècnica s’ha d’acreditar amb els següents mitjans en funció del
lot:
•

Per licitar en els Lots 1 i 2 s’ha d’acreditar amb una relació dels principals serveis del
mateix tipus que l’objecte del contracte, efectuats pel licitador en el curs dels 3 últims anys,
que inclogui l’import, la data i el destinatari (públic o privat).

Els serveis realitzats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un
subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat,
mitjançant una declaració del licitador acompanyada dels documents que acreditin la
realització de la prestació.

El requisit mínim serà que l’import anual acumulat en l’any de major execució sigui igual o
superior al pressupost anual del lot concret establert en l’apartat C.2 d’aquest quadre.

•

Per licitar en el Lot 3 s’ha d’acreditar amb una relació dels principals serveis del mateix
tipus que l’objecte del contracte, efectuats pel licitador en el curs dels 3 últims anys, que
inclogui l’import, la data i el destinatari (públic o privat).

Els serveis realitzats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un
subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat,
mitjançant una declaració del licitador acompanyada dels documents que acreditin la
realització de la prestació.

Amb aquesta relació de serveis s’haurà d’acreditar una experiència mínima de 2 anys en la
prestació del servei de manteniment en centres esportius amb més de 5.000 socis, amb
instal·lacions de piscina coberta de dimensions mínimes 25 x 12,5 m de llargada, i centre
de tractament d’aigües amb jacuzzi.

•

Per licitar en el Lot 4 s’ha d’acreditar amb una relació dels principals serveis del mateix
tipus que l’objecte del contracte, efectuats pel licitador en el curs dels 3 últims anys, que
inclogui l’import, la data i el destinatari (públic o privat).

Els serveis realitzats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un
subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat,
mitjançant una declaració del licitador acompanyada dels documents que acreditin la
realització de la prestació.

Amb aquesta relació de serveis s’haurà d’acreditar una experiència mínima de 3 anys en la
prestació del servei de manteniment en edificis docents o de concurrència pública i que
comptin amb unes instal·lacions a mantenir amb les característiques mínimes següents:

2000 extintors a mantenir.
500 BIE’s.
20 Hidrants
3000 detectors

Classificació empresarial: no és obligatori acreditar la classificació. Tanmateix, es pot acreditar de
forma alternativa la solvència econòmica i tècnica establerta a l’apartat I.1 mitjançant l’acreditació de
la classificació en funció del lot:

-

Lots 1 i 2: grup O, subgrup 1, categoria 3 (anterior categoria C).
Lot 3: grup O, subgrup 1, categoria 2 (anterior categoria B).
Lot 4: grup P, subgrup 5, categoria 1 (anterior categoria A).

-9 Criteris d’adjudicació:
Atès el gran volum d’informació de tots els lots, els criteris d’adjudicació estan establerts en els annexos
1 a 3 d’aquest plec, corresponents als 4 lots:

-

Criteris adjudicació Lot 1 i Lot 2: annex 1
Criteris adjudicació Lot 3: annex 2
Criteris adjudicació Lot 4: annex 3

-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: No
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: Sí.

-12 ACP aplicable al contracte? Sí
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 06/03/2019 a les 14h.
b) Documentació que cal presentar:
Sobre A (documentació administrativa): DEUC i, si s’escau, la documentació establerta en la
clàusula 10.1 d’aquest plec.
Sobre B (criteris subjectius): memòria tècnica per a la prestació dels serveis contractats, el qual
ha de complir amb els requeriments establerts en el plec de prescripcions tècniques i ha de
permetre valorar els criteris d’adjudicació subjectius.
Sobre C (criteris objectius): oferta redactada d’acord amb el model dels annexos núm. 4 a 7
d’aquest plec, corresponents a cadascun dels lots.

c) Presentació d’ofertes:
a) Presentació Electrònica: Sobre Digital a través de la Plataforma de contractes del sector
públic.
b) S’utilitzen les comandes electròniques: No
c) S’accepta la facturació electrònica: Sí
d) S’ utilitza el pagament electrònic: No

-14 Obertura de proposicions (Sobre B)
a) Entitat: Universitat Autònoma de Barcelona
b) Lloc: Sala de Gerència del Rectorat de la UAB
c) Data: 14/03/2019
d) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions no és públic.

-15 Despeses d'anunci
No n’hi ha
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català i castellà
-17 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs
Recurs especial davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic: Via Laietana, 14, 08003
Barcelona. Termini de 15 dies hàbils.
Recurs contenciós administratiu davant de la Jurisdicció contenciosa administrativa. Termini de de 2
mesos.

Recurs potestatiu de reposició davant de la Rectora UAB: Registre General UAB (Edifici A). Termini
d’1 mes.
- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió
Europea: no04 de febrer de 2019
La rectora
Per delegació

Carles Gispert Pellicer
Vicerector d’Economia i de Campus

