Expedient CC 1/2019

CENTRAL DE CONTRACTACIÓ DEL
CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
Expedient número: CC 1/2019

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT D’APARELLS ELEVADORS

Pressupost base de licitació: 63.609,48€ (IVA inclòs)
Valor estimat contractual: 115.653,60€ (IVA no inclòs)
Termini: dos anys
Pròrroga: fins un màxim de dos anys
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Clàusula 1. Objecte
L’objecte del present plec de prescripcions tècniques és descriure, definir i regular l’abast i
condicions de la prestació, processos, metodologia, normativa, serveis tècnics i recursos, entre
d’altres, a les que ha de subjectar-se l’empresa adjudicatària per a la contractació del servei de
manteniment dels aparells elevadors del Consell Comarcal del Baix Camp, dels ens vinculats i/o
dependents i dels ajuntaments adherits a la licitació.
La prestació del servei s’efectuarà d’acord amb els requeriments i condicions que s’estipulin en
aquest plec, així com el corresponent plec de clàusules administratives particulars, dels quals
deriven les obligacions de les parts contractants.
Clàusula 2. Finalitat del servei
La prestació té com a principal finalitat, garantir la continuïtat del servei del manteniment dels
aparells elevadors, amb un manteniment eficaç, de qualitat, amb l’aplicació dels requisits
normatius i de control, seguint les recomanacions dels fabricants, mitjançant les operacions
oportunes per assegurar el nivell tècnic, prevenint possibles avaries, realitzant, quan procedeixi,
reparacions i intervencions programades i no programades, i evitar la degradació de la
maquinaria. Assegurar la disponibilitat i assistència permanent i eficaç per part de l’empresa
encarregada del manteniment.
Clàusula 3. Àmbit d’actuació.
El present contracte inclou el manteniment dels aparells elevadors dels equipaments del Consell
Comarcal del Baix Camp, ens dependents i/o vinculats i ajuntaments adherits a la licitació, que
es relacionen en els plecs administratius. La relació d’aparells a mantenir es detalla, no
exhaustivament, a l’Annex I d’aquest plec.
Atès que poden haver-hi ajuntaments amb contractes de manteniment vigents i que aquests
poden tenir terminis de venciment diferents, l’empresa adjudicatària assumirà cada servei de
manteniment a mida que vencin els terminis de vigència respectius.
Clàusula 4. Requisits generals
A més dels requisits previstos en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, els licitadors
s’hauran de comprometre a complir els següents requisits mínims:
a) L’empresa adjudicatària haurà d’acreditar a la fase de licitació del concurs, estar en possessió
del document de classificació empresarial d’Empresa instal·ladora– mantenidora d’aparells
elevadors, expedit per la Direcció General de Seguretat Industrial del Departament d’Indústria i
Energia de la Generalitat de Catalunya. També serà vàlida la mateixa inscripció en el registre
d’instal·ladors-mantenidors expedit per qualsevol altra Comunitat Autònoma, corresponent i
adequat a l’especialitat, nivell econòmic i exigències tècniques per aparells elevadors.
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b) Disposar d’un Titulat Tècnic que serà l’interlocutor vàlid amb els ajuntaments, amb
coneixements tècnics i experiència demostrable davant dels serveis, amb plena autoritat i els
corresponents poders per poder resoldre quants problemes poguessin sorgir en el
desenvolupament del servei dels aparells elevadors.
Clàusula 5. Administració del servei
L’empresa adjudicatària serà responsable de l’administració del servei, exercint-ne la supervisió
per part del tècnic responsable que cada ens públic assigni.
L’ajuntament o ens públic es limitarà a disposar de l’estructura tècnica de supervisió i control
que calgui, per coordinar els treballs i verificar-ne els realitzats, a fi i efecte d’assegurar que el
manteniment i conservació s’està duent a terme conforme a les exigències del plec i
compromisos contractuals establerts.
L’empresa adjudicatària serà responsable de la posada en marxa de tota la mecànica operativa,
establiment de processos, definició i preparació de recursos, etc., que comporti l’execució
rigorosa i eficaç del servei contractat.
Clàusula 6. Assegurança de responsabilitat civil
L’empresa adjudicatària estarà obligada a subscriure una pòlissa que cobreixi un risc amb una
quantia mínima de cinc-cents mil euros (500.000€) per sinistre, com a garantia de responsabilitat
civil i derivada de danys corporals o materials, causats involuntàriament a tercers per accident
o negligència ocasionats per les instal·lacions o treballs relacionats amb aquestes i aportar una
còpia de la pòlissa de l’assegurança.
Clàusula 7. Documentació tècnica a mantenir per l’adjudicatari
- Fitxa tècnica i històrica del manteniment de cada aparell elevador.
- Llibre de registre de revisions i incidències, segons model d’obligatori compliment per la RAE.
- Registre de les actes d’inspecció de les EIC.
- Planificació del programa de dades del manteniment preventiu, correctiu i legal.
Clàusula 8. Acceptació dels aparells actuals
L’empresa licitadora accepta els aparells i maquinaria actuals, fent-se càrrec dels mateixos en
les condicions de cadascun dels seus elements. Aquesta acceptació l’obliga a mantenir els
elements de tota classe instal·lats sense que puguin ser substituïts per altres de diferent tipus,
llevat prèvia autorització de l’entitat contractant, la qual haurà de ser sol·licitada per l’interessat
de forma raonada i per escrit.
Tots els elements de la maquinaria de l’elevador es troben inclosos dins del contracte de
manteniment, excepte que estiguin en període de garantia. En el supòsit de dubte de si
l’element que precisa el manteniment està en període de garantia, l’empresa efectuarà la
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consulta prèvia als serveis tècnics de l’ens contractant que determinaran l’acció a efectuar. El
licitador no podrà al·legar desconeixement d’aquesta disposició per justificar la demora, o
inexistència de manteniment a les noves instal·lacions, durant el termini de garantia de les
mateixes.
Clàusula 9. Verificació de l’estat de les instal·lacions
El licitador, en el termini màxim de tres mesos comptats des de la signatura del contracte,
presentarà un informe exhaustiu amb la descripció de l’estat dels aparells, quines anomalies o
incompliments de normativa hi ha, i les millores o modificacions que proposa.
Clàusula 10. Descripció del servei de manteniment
El servei de manteniment s’estableix en tres modalitats diferenciades entre si. Forma part del
servei les tasques i subministraments que consten en cada modalitat contractada, quedant
excloses totes aquelles operacions, substitucions, material i mà d’obra que en elles s’utilitzin i
que expressament no figurin detallades en la modalitat que correspongui. Aquestes hauran
d’efectuar-se mitjançant el corresponent pressupost, acceptat per l’ens contractant.
Modalitats de prestació del servei:
A.- Serveis de manteniment bàsic d’aparells elevadors d’interior i exterior i de muntacàrregues.
Inclou:
a) Els serveis de rescat permanent, inclosa l’atenció a les trucades d’emergència les 24 hores els
365 dies de l’any.
b) Engreixar els elements de l’aparell elevador que ho precisin, així com el subministrament
d’olis (excepte circuits hidràulics), greixos vàlvules d’engreixament i útils per la neteja necessaris
per aquestes tasques.
c) Revisió i examen de la instal·lació, amb especial atenció als elements de seguretat.
d) Atendre durant la jornada laboral les avaries produïdes a l’aparell elevador, essent a càrrec
de l’ens contractant, i previ consentiment, aquelles que precisin la substitució d’alguna peça o
element.
El preu ofert vincula a l’adjudicatari. La intervenció de l’adjudicatari per a la reparació o
substitució dels elements, estarà supeditada a l'encàrrec pertinent de l’òrgan de contractació i
a l’aprovació prèvia del pressupost.
Queden excloses les reparacions o substitucions d’elements provocades per actes vandàlics o
negligències del personal aliè a l’adjudicatari.
Per aquest servei es tindran en compte les instruccions de manteniment de l’empresa
instal·ladora i de l’empresa fabricant dels equips components i els criteris establerts a les normes
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tècniques. Les revisions amb caràcter preventiu constaran principalment, de les verificacions
del funcionament dels sistemes de seguretat i revisió dels seus components o accessoris dels
aparells elevadors i tot allò que l’empresa fabricant hagi especificat dins del seu programa de
manteniment. Després de cada visita, l’empresa adjudicatària registrarà i anotarà les dates de
les visites, el resultat de les inspeccions, els elements substituïts i les incidències que es
considerin necessàries en el LLIBRE REGISTRE de MUNTATGE i MANTENIMENT.
B.- Serveis de manteniment semi-risc d’aparells elevadors d’interior i exterior i de
muntacàrregues.
Per aquest servei es tindran en compte les instruccions de manteniment de l’empresa
instal·ladora i de l’empresa fabricant dels equips components i els criteris establerts a les normes
tècniques.
Inclou:
a) Els treballs i operacions inclosos en el servei de manteniment bàsic o preventiu.
b) Els serveis de rescat permanent, inclosa l’atenció a les trucades d’emergència les 24 hores els
365 dies de l’any.
c) La reparació o substitució sense càrrec (ma d’obra inclosa) dels següents elements:
- Contacte elèctric del limitador
- Polsadors de les botoneres de cabina i pisos
- Indicadors lluminosos de les botoneres de cabina i pisos
- Llums i fluorescents d’il·luminació de cabina i sala de màquines
- Encebadors i reactàncies d'il·luminació de cabina
- Retenidors hidràulics de portes semiautomàtiques
- Fleixos de torsió de portes semiautomàtiques
- Contactes de presència de portes de pis
- Contactes dels operadors de portes automàtiques de cabina
- Corretges dels operadors de portes automàtiques de cabina
- Cèl·lules fotoelèctriques de les portes automàtiques de pisos
- Relés i contactors del quadre de maniobra
- Resistències, condensadors, díodes i rectificadors del quadre de maniobra
- Transformadors del quadre de maniobra
- Timbre d’emergència
- Bobina del electrofrè del grup tractor
- Ferodos de les sabates del electrofrè del grup tractor
- Finals de carrera en instal·lació de l’espai-forat
- Paradors electromecànics de parada i canvi de velocitat en instal·lació de l’espaiforat
- Llums de la il·luminació de l’espai-forat
- Guarnicions dels guiadors de guies de cabina i contrapès
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- Contactes elèctrics de seguretat del paracaigudes
C.- Serveis de manteniment tot risc d’aparells elevadors d’interior i exterior i de muntacàrregues.
Per aquest servei es tindran en compte les instruccions de manteniment de l’empresa
instal·ladora i de l’empresa fabricant dels equips components i els criteris establerts a les normes
tècniques.
Inclou:
a) Els treballs i operacions inclosos en el servei de manteniment semirisc.
b) Els serveis de rescat permanent, inclosa l’atenció a les trucades d’emergència les 24 hores els
365 dies de l’any.
c) Els serveis de manteniment correctiu (reparacions o substitucions d’elements), amb la ma
d’obra inclosa.
No s’inclouen dins de l’àmbit d’aplicació de la present tipologia les inspeccions oficials per part
d’un organisme de control autoritzat.
Queden excloses les reparacions o substitucions d’elements provocades per actes vandàlics o
negligències del personal aliè a l’adjudicatari.
Clàusula 11. Anàlisi de les instal·lacions
Les condicions de les instal·lacions seran comprovades per l’empresa adjudicatària durant els
tres primers mesos de vigència del contracte. Al finalitzar aquest període, s’elaborarà un informe
detallat sobre les eventuals anomalies i deficiències observades, que puguin afectar al
compliment del contracte. L’informe tindrà la consideració d’exclusiu, per la qual cosa tot el que
no en quedi reflectit serà acceptat tàcitament per l’empresa adjudicatària com a idoni, podent
exigir-ne posteriorment les obligacions que se’n derivin d’aquesta contractació sobre les
esmentades instal·lacions, equips o parts admeses com correctes. L’informe s’enviarà al Consell
Comarcal del Baix Camp, acompanyat d’un pressupost, si s’escau, per incloure anomalies o
defectes detectats. En el cas d’exposició d’anomalies, l’Ajuntament o ens públic afectat podrà
optar entre corregir-les, encarregant a l’empresa adjudicatària que procedeixi a resoldre-les, o
bé no procedir a la reparació pertinent, quedant llavors salvada la responsabilitat de l’empresa
adjudicatària pel que fa a les condicions de servei de les instal·lacions d'on hagin estat
denunciades les anomalies.
Clàusula 12. Rescat de persones atrapades
La realització del rescat de persones atrapades dins els ascensors es farà amb l'objectiu final que
la persona afectada, estigui atrapada el menor temps possible i que el rescat s'efectuï amb les
màximes garanties de seguretat.
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El temps d’atenció al lloc del rescat serà com a màxim de 1 hora, en qualsevol moment que
aquest es produeixi, les 24 h del dia, els 365 dies de l’any.
L’adjudicatari disposarà d’un telèfon d’atenció associat a un servei de 24 hores d’emergència.
Aquest número de telèfon estarà clarament indicat dins de la cabina dels ascensors i haurà de
recollir totes les trucades que es facin des del propi ascensor o des de qualsevol telèfon en el
supòsit que falli la línia exclusiva que s’activa des del polsador de la cabina. La cabina dels
ascensors haurà d’estar comunicada, via telefònica, amb el referit servei d’emergència.
Clàusula 13. Normativa tècnica
a) Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’aparells
d’elevació i manutenció.
b) Reial decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària
AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció.
Clàusula 14. Normes de seguretat i salut laboral
L’empresa adjudicatària complirà la normativa de Prevenció de Riscos Laborals vigent,i si
s’escau, el que estableix el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel que es desenvolupa
l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, en matèria de coordinació d’activitats
empresarials.
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