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Sanitària

1.

OBJECTE DEL CONCURS

Contractació del manteniment dels ascensors i aparells elevadors de I'lnstitut
d'Assistència Sanitària (lAS) i l'lDlBGl.

El concurs s'estructura en dos Lots diferents : Lot 1 : lAS, Lot 2 : lDlBGl

-Lot

I

( IAS)

L 'lAS té instal'lats als seus edificis un total de 22 aparells elevadors (18
ascensors i 3 muntacàrregues i 1 plataforma per minusvàlids
El present plec de prescripcions tècniques té per objecte regular i definir
I'abast i les condicions de prestació de serveis i metodologia, normativa,
sistemes tècnics, recursos tant tècnics com humans, que regeixen per a
la contractació del manteniment dels ascensors i aparells elevadors en
aquests plecs assenyalats.
La prestació del servei s'efectuarà d'acord amb els requeriments i les
condicions que s'estipulin en aquests plecs de condicions tècniques de
les quals es derivaren els drets les obligacions de les parts
contractants.

i

El relació d'edificis on s'ha de realitzar
elevadors és la següent:

.

el manteniment dels aparells

Hospital Santa Caterina. Parc Hospitalari Martí

i Julià. Carrer Dr

Castany, s/n Salt.
(8 ascensors i 3 muntacàrregues)

.

Edifici TMS. Parc Hospitalari Martí i Julià. Carrer Dr. Castany, s/n Salt.
(3 ascensors)

. Edifici Sociosanitari.

Parc Hospitalari Martí i Julià. Carrer Dr. Castany,

s/n Salt. (3
ascensors)

.

Centre de Salut Mental Garrotxa. Carrer Castellà Llovera, 3. Olot.

ascensor)
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. Consultori local de Llagostera. Av. Estació s/n. Llagostera. (1 ascensor)

. Centre d'Atenció Primària (CAP) d' Hostalric. Carrer Major, 30-32
Hostalric. (1 ascensor)

.

Centre d'Atenció Primària (CAP) de Cassà de

la Selva. Carrer

Basagoda, 11. Cassà de la Selva. (1 ascensor)

.

Centre de salut mental del baix Empordà de Platja d'Aro. Edifici

Eurocenter. Local 59. Platja d'Aro. (1 plataforma per minusvàlids).

-Lot 2 DrBGr)

L'lDlBGl té instal'lat un ascensors al Parc Hospitalari Martí iJulià

.

Edifici Mancomunitat 2. Parc Hospitalari Martí i Julià. Carrer Dr

Castany, s/n Salt. (1 ascensors)

L' lnformació detallada i completa sobre els diferents elevadors s'adjunta com
annex 1 a aquest document.
Galdrà que el licitador presenti oferta a tots dos Lots, atès que afecta a que
la gestió del manteniment del servei sigui òptim i, també, per aplicació
d'economia d'escala els preus ofertats siguin més econòmics, circumstàncies
en clara optimització de I'interès públic.

2.

DURADA I IMPORT DEL CONCURS

A/DURADA.

El concurs tindrà una durada de dos anys prorrogables per dos anys més,
expressament acordada per les parts.
B/IMPORT.
El concurs esta formats per dos lots

-Lot 1 de L'IAS
L' import anual es de 20.791,00€ IVA EXCLÒS
5
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lmport anual fix pel manteniment "claus en mà" de 14.426,00€
IVA EXCLÒS.

-

Previsió de cost màxim anual de treballs

i

materials no

inclosos en I' import fix, de 6.365,00€ ¡VA EXCLÒS.

L' lmport base de licitació LOT 1, màxim per dues anualitats es de
41.582.00€ IVA EXCLÒS.

-Lot 2 de L'lDlBGl
L' import anual es de 1.041,01€ IVA EXCLÒS

lmport anual

fix pel manteniment " claus en mà" de 691,01€

IVA EXCLÒS.

Previsió de cost màxim anual de treballs

i

materials no

inclosos en I' import fix, de 350,00€ IVA EXCLÒS.

L' lmport base de licitació LOI 2, màxim per dues anualitats es de
2.082.02€ tVA EXCLÒS.

3.

DESCRIPCIO DEL SERVEI

3.1 Definició del servei a contractar
El servei de manteniment dels aparells elevadors del IAS i L'lD¡BGl, engloba
dos conceptes
- Servei de manteniment d'aparells elevadors de modalitat " claus en ma" amb
un import fix anual.
-Previsió d' import variable màxim anual, per la realització d'aquells serveis que
requereixin treballs i materials no inclosos en el import port fix del contracte de
manteniment de modalitat "claus en mà".( només es podran executar i facturar
, prèvia aprovació per part de la propietat de l'lAS o I' lDlBGl")
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3.2. Servei de manteniment pels aparells elevadors en modalitat

" claus en

ma"
Correspon

a la part fixa del contracte i només es pot facturar, per aquest

concepte, I' impoft ofertat per I'adjudicatari.

3.2.1. Objectius del manteniment ha realitzar

L'empresa adjudicatària realitzarà el servei d'assistència permanent
durant els 365 dies de I'any i en jornada de 00.00 a 24.00 hores, de totes
les avaries que es produeixin en qualsevol aparell elevador inclòs en
aquest contracte.
El servei i les tasques que s'han d'executar en els elevadors tindran com
a objectiu garantir I'adequada utilització, seguretat, bona conservació i
durabilitat dels equips, corregint qualsevol tipus d'anomalies que afectin
o puguin afectar els elements que els integren.
Es duran a terme les activitats següents:

-

Operacions obligatòries per normativa
Operacions no obligatòries de:

.
o

Manteniment preventiu, segons periodicitat proposada en el
Pla de Manteniment.
Manteniment Correctiu, quan calgui,i que inclourà el rescat
de persones o I'aturada dels ascensors a qualsevol hora i
tots els dies de I'any

De totes les actuacions realitzades s'estendrà el corresponent informe
explicatiu de les mesures adoptades per al manteniment preventiu i
correctiu.

Qualsevol anomalia que

es presenti haurà de ser coneguda

per

l'adjudicatari a través de les vies següents:
o

Comunicació escrita expedida per personal autoritzat

o

Avís verbal per part del servei adjudicatari (avaria de reparació
urgent)
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3.2.2. Responsabilitats dels Serveis Tècnics de I'IAS ¡ I'lDlBGl.

L' IAS i I' lDlBGl exerciran la supervisió i coordinació amb l'adjudicatari a
fi d'assegurar que el manteniment i la conservació es realitza d'acord
amb les exigències dels plecs i els compromisos contractuals establerts.

El cap de Manteniment de l' lAS, o en el seu defecte el personal de
manteniment en qui siguin delegades aquestes funcions, exercirà com a
supervisor i coordinador de totes les activitats de l'empresa adjudicatària.
I' lDlBGl definirà el personal en que delegui la supervisió icoordinació de
totes les activitats de l'empresa adjudicatària.

3.2.3 Normativa i reglamentació aplicables

L'empresa adjudicatària, en assumir el manteniment dels aparells
elevadors descrits, es compromet a complir tot el prescrit al Reglament
d'aparells elevadors vigent així com la vigent lnstrucció tècnica
complementària sobre normes de seguretat i instal'lació dels ascensors
electromecànics i disposicions de desplegament i modificadores (Ordre
de 23 de setembre de 1987 del Ministeri d'lndústria).

També hauran d'observar el Reglament electrotècnic de baixa tensió i
les seves Instruccions tècniques complementàries, així com totes les
normes tècniques que siguin d'aplicació al servei de manteniment
descrit.

3.2.4. lnspeccions obl igatòries

L'empresa mantenidora efectuarà les revisions obligatòries establertes
per la lnstrucció tècnica complementària corresponent, prestant especial
atenció a l'estat de cables, dispositius d'enclavament, frens,
amarraments, suspensions, motor i connexions, instal'lació elèctrica,
diferencials i connexions de terra, de manera que s'asseguri el correcte
funcionament i es garanteixi la seguretat de les persones.
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Manteniment de I'lAS

3.2.5. Treballs i materials inclosos en
anual modalitat " claus en mà"

La part del

contracte d'import

fix

I' import fix de manten¡ment

inclou tant

la mà d'obra, el

desplaçaments, dietes, així com els petits materials que a continuació es
detallen:

.

Contactes, bobines, relés, i contactors, resistències, díodes, fusibles,
portafusi bles, rectificado rs, co nd ensado rs i transformado rs.

.

En màquina: guarnicions de sabates de frens, bobines de frens

i

elements de reglatge de I'electrofrè.

.

En cabina: reactàncies, polsadors, pantalles de tall, estació de

comandaments, contactes, sistemes de seguretat, bobines de raspall
retràctil, molles de tascons i colisses, enllumenat cabina.

. En caixa: amortidors, inductors

de limitació de velocitat i contactes

elèctrics de I'interior.

. En portes: molles, contactes de tancadures, passadors de frontisses

3.3 Serveis de treballs i materials no inclosos en I'import fix de
manteniment anual modalitat " claus en ffià", inclosos en la previsió
d'import variable màxim anual

Només es podran executar i facturar els treballs descrits en aquest apartat
prèvia aprovació escrita per part de l' IAS o l'lDlBGl.

Aquelles reparacions que es produeixin a conseqüència de negligència o
maltractament de les instal'lacions, accions perfectament comprovables i
acceptades per I'lAS-lD|BGl, així com aquelles reparacions per averies que
requereixin la substitució de materials no inclosos en la llista de petits materials
partida
d'aquest apartat.

de la modalitat "claus en ffià", podran efectuar-se a càrrec de la

També estaran inclosos els treballs i subministraments necessaris que tinguin
com a objecte la modificació de l'estat actual dels elevadors, la nova instal'lació
9
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d'accessoris i/o les ampliacions o millores en la instal'lació, que puguin ser
ordenades o recomanades per normatives de la CE, organismes estatals o de
comunitats autònomes, organismes provincials ilo municipals, així com
companyies d'assegurances, consultores, companyies d'electricitat , entitats
col'laboradores de I'administració o la propietat.
Aquests treballs requeriran un pressupost previ, que caldrà que sigui acceptat.
Donat que es impossible preveure la necessitat de materials i hores de treball,
en aquest concurs, les empreses licitadores tindran que formular un preu
hora/operari màxim, que servirà de referència per
confecció dels
pressupostos, que també inclouran els materials necessaris.
L'import total facturat durant la vigència del contracte no podrà superar l'import
assignat a aquesta partida.

la

No es pot repercutir en cap cas

lmports en relació a mitjans tècnics (vehicles, eines, instrumental,
elements de mesura) que sigui necessari per la realització de
I'activitat descrita en aquest plec.

,

quilometratge, estades, ni qualsevol altre concepte no
especificat i no degudament autoritzat per part de I' IAS o l' lDlBGl.

Dietes

L'IAS i I' lDlBGl es reserven el dret de contractar altres empreses per realitzar
aquestes tasques si ho creuen convenient, per no estar conformes amb els
pressupostos previs..

3.4. Qualificació del personal

L'empresa adjudicatària, per a l'exercici de la seva activitat, comptarà amb els
operaris qualificats necessaris, en funció dels aparells a conservar, i disposarà
de tots els estris especials, aparells de mesura i instruments de precisió per a
components d'alta tecnologia necessaris per al manteniment que s'hagi de
realitzar.

3.5. Garantia de recanvis

L'empresa mantenidora es comprometrà a la reparació o substitució de
qualsevol peça que formarà part dels elevadors, així com garantir la
10
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de les peces i els

recanvis necessaris per al

manteniment de les instal. lacions.
Els recanvis han de ser recanvis originals dels fabricants per tal de garantir les
seves optimes condicions de disseny.

3.6. Gomportament del personal

El personal de I'empresa adjudicatària anirà sempre correctament uniformat

i

identificat.

L'empresa adjudicatària es compromet que el seu personal complirà sempre
totes les normes d'higiene, seguretat i respecte amb els treballadors i les
persones usuàries dels edificis objecte del contracte.

El cap de Manteniment de l'lAS podrà exigir la substitució del personal de
l'empresa adjudicatària si aquest incompleix les normes d'actuació establertes.

3.7. Temps de resposta en avaries

La presencia del servei tècnic de I'empresa conservadora, quan es produeixi
una avaria, haurà de fer-se efectiva en un temps màxim de una hora, i la
reparació s'haurà de resoldre amb un temps màxim de 24 hores, comptades a
partir de la recepció de I'avís.
3.8. lnformes periòdics

I'

i

a

Els serveis tècnics de IAS I'lDlBGl, podran sol.licitar I'empresa
mantenidora aquells informes que considerin necessaris en relació amb la
trajectòria de les instal'lacions, avaries, inspeccions, necessitats, nombre i
naturalesa dels avisos i qualsevol altra dada que considerin necessària.
Cal informar de les inspeccions periòdiques dels equips elevadors

3.9. Obligacions de I'empresa mantenidora

L'empresa mantenidora detallarà el servei de I'aparell quan hi hagi risc
d'accident, fins que se'n faci la reparació. En cas d'accident, està obligada a
posar-ho en coneixement de I'lAS , I'lD|BGl i a mantenir tallat el funcionament
de I'aparell fins que es realitzin els reconeixements i s'efectuTn les proves

tt
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pertinents. Només es podrà posar en funcionament l'aparell quan I'organisme
de control autoritzat competent ho autoritzi.

3.1

0. lnspecc¡ons periòdiques

L'empresa mantenidora col'laborarà amb l'ENAC a les inspeccions periòdiques
i comunicarà a la direcció de manteniment de l' IAS i I' lDlBGl, les dates en
què correspongui realitzar les inspeccions periòdiques i conservarà, des de la
darrera inspecció realitzada per I'organisme de control autoritzat competent, la
documentació corresponent justificativa de les dades de visita, el resultat de les
revisions de conservació i les accions empreses per resoldre les incidències.

3.11. Prevenció de riscos laborals ( Lot 1 de L' IAS I Lot 2 DE L'lDlBGl)
L'adjudicatari estarà obligar a presentar tota la documentació prescrita en
referència a la normativa de seguretat i salut i tota aquella que necessària per
complimentar els requeriments del servei de prevenció de I' IAS i I' lDlBGl, i els
condicionants de la prevenció de riscos laborals. L'empresa de manteniment
garantirà a tots els operaris (propis o subcontractats) tots els mitjans de
seguretat necessaris, obligant a complir tota la legislació vigent en matèria de
salut laboral, en particular la normativa de Prevenció de Riscos Laborals (Llei
31/1995 i normativa de desenvolupament), essent el seu incompliment motiu de
resolució del contracte, en virtut del que es contempla en el punt 3 de I'article
24 de la llei esmentada.
S'estableix un termini màxim de dos mesos des de I'adjudicació, per a que
I'empresa que resulti adjudicatària, desenvolupi el seu Pla de Prevenció de
Riscos Laborals, propi de I'activitat a desenvolupar per l'empresa a l' IAS i I'
lDlBGl, on es recollirà I'avaluació dels riscos i la planificació de I'acció
preventiva, essent el seu incompliment motiu de resolució del contracte.
En compliment específic de I'article 24 de la Llei 31/1995 de "Coordinació
d'Activitats Empresarials" caldrà fer seguiment al procediment intern que I' IAS i
el servei de Prevenció té establert.
En el cas de que a I' IAS o l' lDlBGl, se l'imposés alguna sanció per part de
I'autoritat competent, com conseqüència de I' incompliment de mides
preventives per part del personal de l'empresa contractada, I' IAS o I' lDIBGl,
repercutirà i deduirà aquestes quantitats de les factures que hagi de abonar a
I'empresa contractada
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3.12. Facturac¡ó (lot 1 de l' IAS i lot 2 de I' IDIBGI)..

Aquest Plec te dos lots que s'han de facturar cadascun d'ells a entitats
diferents.

LOT

1

L'adjudicatari haurà de complimentar tots els requisits dels departament
de comptabilitat de I' IAS en quan a la preparació de les factures i el
correcte desglossament de les mateixes per tal de realitzar la imputació
de costos per centres de cost i unitats de gestió clínica.
Les factures hauran ser en format, de factura electrònica.

Es facturarà el seruer, per mesos vençuts, el dia 30 de cada mes, en la
forma establerta pel departament de comptabilitat desagregada d'acord
amb les necessitats de l' lAS.(5o dia hàbil del mes següent)
Sl /es factures son entregades més tard del dia indicat, e/ seu pagament
es diferírà en un mes més.

L' IAS es reserya el dret de no acceptar les feines provocades per les
ineficiències reiterades per part de I'adjudicatari.

Facturació del manteniment
Només es podran facturar dos tipus de factures pels conceptes:

Factura de manteniment d'import fix anual que es facturarà l'import
proporcional a cada mes vençut.
Factura d'import variable per la realització de treballs i materials no
inclosos en el contracte d'import fix.
Només facturables prèvia acceptació de pressupost previ.

LOT 2

L'adjudicatari haurà de complimentar tots els requisits dels departament
de comptabilitat de I' lDlBGl en quan a la preparació
13
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de les factures i el correcte desglossament de les mateixes
Les factures hauran ser en format, de factura electrònica.
Totes les activitats facturades hauran de correspondre amb els fulls de
treball entregats a I' lDlBGl.
Es facturarà el servei de forma trimestral en la forma establerta pel
departament de comptabilitat desagregada d'acord amb les necessitats
de I' lDlBGl

L' lDlBGl es reserva el dret de no acceptar les feines provocades per les
ineficiències reiterades per part de I'adjudicatari.

Facturació del manteniment
Només es podran facturar dos tipus de factures pels conceptes:

Factura de manteniment d'import fix anual que es facturarà l'import
proporcional a cada trimestre vençut.
Factura d'import variable per la realització de treballs i materials no
inclosos en el contracte d'import fix.
Només facturables prèvia acceptació de pressupost previ.
Les factures s'hauran d'emetre en format electrònic i enviar-se a través
de la plataforma e.Fact donant compliment a la Llei 2512013 d'impuls de
la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures al
Sector Públic i Acord de Govern 15112014 d'11 de novembre, sobre el
punt d'entrada de factures electròniques de Catalunya.
Les factures hauran d'incloure necessàriament el número d'expedient de
contractació en el camp FileReference i hauran de mantenir exactament
el mateix format del número indicat.

Codis DlR3:
- Oficina Comptable: 409006470
- Organ gestor: 409006470
- Unitat de tràmit: 409006470

Tots tres ubicats al CiDr. Castany s/n, Parc Hospitalari Martí
Edifici M2,17190 Salt.
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4.. DOCUMENTACIO A PRESENTAR
Les Empreses que desitgin licitar per aquest contracte caldrà que apoftin la
següent documentació.
o (SOBRE

A)

segons disposa

el

PCAP (Plec

de Clàusules

adm i nistratives Particulars)

o

(SOBRE B) oferta tècnica

Proposta de manteni ment
A/ Estructura , recursos iequip humà
a

Definició de I'estructura proposada en general (a la província),
horaris que cobriran ,pel manteniment de I' IAS i I' lDlBGl.

o

Proposta de pla de manteniment per el contracte.

el

manteniment anual que

Cal detallar

es realitzarà a cadascun dels

aparells elevadors
o

Proposta de pla de treball per el contracte. Cal detallar els
mitjans que es destinaran per realitzar el pla de manteniment
els horaris hauran de ser els que la propietat determini per tal
de minimitzar l'afectació al servei.

o

Llistat de components electrònics i consumibles estucats per la
reparació immediata, de possibles avaries del contracte.
Equip Humà de manteniment

Cal presentar una memòria on es detallin els següent
apartats:
a

L5

Es detallarà relació del personal tècnic que realitzarà el
servei objecte del present contracte. S'especificarà
especialitats i horaris que cobriran, necessariament el
personal proposat serà el que desenvolupi les tasques
de manteniment als centres del lot 1 de I' IAS i lot 2 de
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l'lDlBGl,). El licitador haurà de declarar el
compromís de manten¡r estable I'equip de
manten¡ment al llarg de tot el contracte.
S'adiuntarà el "currículum vitae" Nominal,del equip de

manteniment especificant

el títols, certificats

,

acreditacions i experiència, de cada persona, que
l'empresa ofertant proposa per portar a terme el
manteniment, És especialment important, indicar per
cada persona, I' experiència en el sector sanitari i
hospitalari i en especial, en àrees crítiques, urgències,
plantes d'hospitalització i unitats i dispositius de
psiquiatria
Només seran vàlida I'experiència en el sector sanitari
demostrable a través dels certificats corresponents,
emesos o validats per les entitats sanitàries
corresponents.

Formació i experiència en manteniment d'instal.lacions
en general.

Experiència

en l'àmbit sanitari en general,en àrees

quirúrgiques, quiròfans ien salut mental.

B/ Gestió de les guàrdies. Resposta ràpida i urgent :

.

Cal presentar una memòria que especifiqui els següents
punts:
o

Sistema i estructura proposada per

a

Temps estimat de resposta a avaries urgents

la gestió de les
guàrdies i festius, horaris proposats, sistema d'avís i gestió
de les guàrdies.
Justificant (domicili de personal de guàrdia, etc...)
Cal dir quin es el compromís de temps de resposta que en
cap cas pot superar temps màxim de 60 minuts.
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(SOBRE

Cl

Econòmic

Oferta econòm¡ca ,segons model de I'annex 2

-

Proposta econòm¡ca DEL LICITADOR.( Lot

I

+ Lot 2)

Per valorar la proposta econòmica del licitador, aquest ha de
complimentar el document denominat annex 2

Aquest document,en format excel, caldrà que s'ompli les
caselles de color groc i es calcularà de forma automàtica I'oferta
del licitador.
EL lot 1 es calcula al omplir les caselles de color groc
El Lot 2 es calcula automàticament, hi hem estimat que I' import
anual fix " Claus en ma " en un 4,79o/o del import total anual del
mateix concepte del Lot 1.
L' oferta del licitador serà la suma dels imports resultants del Lo1
el Lot 2.

Manteniment anual fix (lmport total sense IVA)
Que doni compliment a totes les necessitats del contracte

Previsió anual de treballs i materials no inclosos en I' import fix
(import variable màxim)
S' estimat un import per les possibles necessitats " extraordinàries
no incloses en l' import fix.( Aquest import no es pot modificar pel
licitador.

Proposta de preus /h pel manteniment no inclòs en el preu fix.
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-El licitador haurà de fer una proposta de preu/ hora/operari

5.

CRITERISD'ADJUDICACIÓ

La valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmica
més avantatjosa es durà a terme per I'aplicació dels següents criteris de
valoració:

Criteris objecti us: (Fins 70 punts)
El preu:

-

Oferta econòm¡ca(Fins 65 punts).

Es valorarà amb la màxima puntuació I'oferta econÒmica més
favorable, aplicant a les restants ofertes la puntuació que de
forma inversament proporcional resulti, excloses aquelles
proposicions que, d'acord amb el que s'indica en el següent
apartat, siguin desestimades per incompliment dels requeriments
mínims exigits en el plec d'especificacions tècniques. (Fins 65
punts).
La fórmula d'aplicació serà:

Po =65 x(OEi Oo)
Essent:

Po = Puntuació obtinguda per cadascuna de les empreses.
Oo = Preu de l'oferta econòmica de cadascuna de les empreses.
OE = Preu de I'oferta més econòmica.
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Proposta de preus /h pel manten¡ment que no es a preu fix (fins a
5 punts)
La fórmula d'aplicació serà:

Po =5 x(OE/Oo)
Essent:
Po = Puntuació obtinguda per cadascuna de les empreses.
Oo = Preu de I'oferta econòmica de cadascuna de les empreses
OE = Preu de I'oferta més econòmica.

Griteris subjectius: (Fins 30 punts):

Memòria d'execució del manteniment (Fins 30 punts):

PROPOSTA DE MANTENIMENT (30 punts)
Es puntuarà la proposta de manteniment amb un total de 15 punts segons
els següents apartats :

Estructura ,recursos iequip humà ( 2Spunts )

:

Es puntuarà tenint en compte:

L9

o

de I'estructura proposada en general (a la
província), horaris que cobriran ,pel manteniment de I' IAS i I'
lDlBGl, amb especial incidència amb I'estructura proposada
per afrontar el manteniment dels centres d'atenció primària i
de salut mental no ubicats al parc hospitalari. ( 3 punt)

o

Proposta de pla de manteniment per el contracte. (2 punts)

o

Proposta de pla de treball per el contracte.( 2 punts)

Definició
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o

Llistat de components electrònics i consumibles estucats per la
reparació immediata, de possibles avaries del contracte. (3

punt)
humà de manteniment (15 punts)
L'experiència dels professionals de manteniment proposats.
S'haurà d'acreditar amb els certificats corresponents, firmats
per responsables de les institucions o empreses on s'ha
realitzat el servei.
L' experiència en el sector sanitari i hospitalari.. (només es
valorarà I'experiència que estigui certificada per entitats
sanitàries).
o

Formació i experiència en manteniment d'aparells elevadors
en general. (5 punts).

o

Experiència en manteniment d'aparells elevadors a l'àmbit
sanitari en general, en àrees quirúrgiques, quiròfans i en salut
mental. (10 punts).

Gestió de les guàrdies. Resposta ràpida i urgent ( 5 punts )

:

o

Sistema i estructura proposada per la gestió de les guàrdies i
festius, horaris proposats, sistema d'avís gestió de les
guàrdies. (2 punt)

o

Temps estimat de resposta a avaries urgents ( 3 punts)

i

Justificant (domicili de personal de guàrdia, etc...)
Cal dir quin es el compromís de temps de resposta que en cap
cas pot superar temps màxim de 60 minuts. (els temps iguals
o superiors a 60 minuts es puntuaran amb 0 punts).
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6.

PREGUNTES AL PLEC

Els licitadors podran enviar per correu electrònic les preguntes tècniques a
la següent adreça . Sr. Josep Torrent Formiga iosep.torrent@ias.cat

Per qüestions jurídiques: Sra. Ma Jesús Costa, telèfon 972 182 509 en
horari de 11 :00 a 15:00h. mariaiesus.costa@ias.cat

Signat,

h\s
Josep Torrent Formiga
Cap d' Infraestructures i Manteniment

Salt, 13 de desembre de 2018
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