PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
Exp. CSAPG 2019/07
SERVEI DE MANTENIMENT MULTITÈCNIC,
SERVEIS ENERGÈTICS I INSTAL·LACIÓ REFREDADORA

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT
OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA I TRÀMIT ORDINARI DEL SERVEI DE
MANTENIMENT MULTITÈCNIC DELS EQUIPS, INSTAL·LACIONS I EDIFICI, SERVEIS ENERGÈTICS
AMB OBJECTIU D’ESTALVI GARANTIT I SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’UNA PLANTA
REFREDADORA A L’HOSPITAL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS, DEL CONSORCI SANITARI DE
L’ALT PENEDÈS I GARRAF

1. ENS CONVOCANT
L’Hospital de l’Alt Penedès (HCAP) forma part del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf
(CSAPG), entitat encarregada de dotar d’atenció sanitària a les comarques.
L’hospital es troba situat al Carrer Espirall, s/n de Vilafranca del Penedès.
2

Té una superfície construïda de 15.000 m i la construcció de l’edifici data de 1994, amb obres
d’ampliació realitzades els anys 2007, 2009 i 2012.
Els recursos estructurals de que disposa el HCAP són els següents:
- 123 llits d’hospitalització
- 6 quiròfans
- 8 llits de reanimació
- 11 box de la Unitat de Cirurgia sense Ingrés (UCSI)
- Àrea d’Urgències amb 25 espais d’atenció a pacients
- 1 sala de parts i 3 sales de dilatació
- 45 consultoris i sales d’exploració
- Àrees de Radiologia, Farmàcia, Magatzem, Rehabilitació, Cafeteria, Cuina,...
- Laboratori central (CLI LAB)
A l’annex 1 s’inclouen els plànols de distribució dels espais de les diferents plantes del centre.
2. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del present plec de prescripcions tècniques és la contractació de:
- El servei de manteniment multitècnic de qualitat dels equips, edifici i instal·lacions de
l’HCAP, amb l’àmbit i l’abast indicats posteriorment per tal de garantir el nivell de
prestacions, continuïtat de funcionament, durabilitat, seguretat i aspecte; minimitzant les
possibles aturades i afectacions als pacients mitjançant la realització de operacions
conductives, correctives, preventives, normatives i predictives que escaiguin amb l’objectiu
final de millorar la satisfacció i confort dels pacients, treballadors i usuaris.
- El servei de millora de l’eficiència energètica incloent l’execució de les mesures de
conservació de l’energia i renovació d’instal·lacions, garantia d’un percentatge d’estalvis
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energètics respecte del consum de gas i electricitat actuals, amb els corresponents estalvis
a nivell econòmic.
- El subministrament i la instal·lació d’una planta refredadora i els elements associats per la
producció centralitzada d’aigua freda de refrigeració, així com la retirada de l’existent.
- Suport organitzatiu necessari per realitzar la gestió i l’administració del servei (gestió
documental, tasques administratives associades a l’execució del servei, gestió del
magatzem, seguiment i registre de les notificacions d’avaries amb el GMAO LINX
proporcionat pel CSAPG, històric d’intervencions, actualització i manteniment de
l’inventari, elaboració d’informes tècnics,...) .
- Seguiment i control d’aquelles intervencions que precisen la intervenció del distribuïdor,
fabricant o empreses autoritzades, per la tecnologia, complexitat o característiques, tant
siguin contractades per l’adjudicatari o el CSAPG, i en les que realitzarà la primera
intervenció si fos necessari;
- Gestionar la intervenció de terceres empreses contractades pel CSAPG que realitzen
tasques de manteniment, instal·lació i construcció en el centre;
- Assessorament tècnic i legal (canvis normatius o reglamentaris) permanent en referència a
les instal·lacions i equips ja existents o en la compra de nous, i avaluació del grau
d’obsolescència; elaborant informes comparatius si li fos requerit.
S’ha d’entendre que els requisits exigits en el present plec tenen consideració de mínims o
bàsics.
Els licitadors hauran de proposar una solució integral amb la finalitat de gestionar de manera
eficient l’energia en tot moment, orientada a aconseguir uns estalvis d’energia subministrada,
una reducció d’emissions i uns estalvis a nivell econòmic, així com satisfer els requeriments de
manteniment descrits en el present plec.
Els responsables del CSAPG exerciran les facultats de control i seguiment d’aquest servei,
poden intervenir directament o mitjançant externs si es considera necessari.
Davant la creació de nous espais per motius d’obres durant l’execució del contracte, entenentse com els espais fóra dels existents per ampliacions d’espais en superfície o alçada, l’empresa
adjudicatària presentarà proposta econòmica del cost de manteniment d’aquests.
3. POSADA EN FUNCIONAMENT I TRASPÀS DEL CONTRACTE
En el cas que l’empresa adjudicatària sigui diferent a l’empresa que presta actualment el
servei, es realitzarà un traspàs entre ambdues amb la supervisió dels responsables tècnics del
CSAPG.
Pel que fa al nou adjudicatari, durant el període de posada en funcionament del nou
contracte, aquesta aportarà tots els mitjans humans, tècnics i documentals que siguin
necessaris per la completa execució dels treballs requerits.
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En acabar el contracte, l’empresa adjudicatària en cas de no resultar adjudicatària del següent
contracte, haurà de donar el suport necessari sobre els coneixement dels equips i
instal·lacions per que el canvi sigui l’òptim; així com retirar tot el material o equips de la seva
propietat que tingui dins dels recintes dels CSAPG; fent-se responsable i responent dels
deterioraments que puguin produir en elements de l’edifici.
4. CARACTERITZACIÓ DE L’EDIFICI
La demanda energètica de l’edifici es satisfà mitjançant electricitat i gas. Seguidament es
descriu la relació de consums energètics:
a)

Electricitat

L’HCAP disposa d’un punt de subministrament d’electricitat corresponent al CUPS (Codi
Universal de Punt de Subministrament): ES0031405755282001CJ0F.
Aquest subministrament amb tarifa 6.1A i una potència contractada per cada un dels 6
períodes de 600 kW.
Els preus actuals per període són:

Preus energia
elèctrica
(€/kWh)
P1

0,115378

P2

0,103624

P3

0,092060

P4

0,084043

P5

0,080695

P6

0,070826

Aquests preus s’utilitzen per establir el preu de la tarifa elèctrica de referència, que és 0,08191
€/kWh (preu sense IVA), resultant de fer la mitjana ponderada dels períodes. Aquest preu
servirà per establir el preu de referència per la justificació de la quota d’eficiència.
A continuació es mostra l’evolució del consum elèctric en kWh pels anys 2015 a 2018:
2015

2016

2017

2018

gener

327.508 kWh

320.173 kWh

312.440 kWh

312.170 kWh

febrer

296.777 kWh

294.657 kWh

273.683 kWh

289.857 kWh
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març

317.682 kWh

319.927 kWh

301.210 kWh

297.438 kWh

abril

309.105 kWh

309.729 kWh

286.611 kWh

287.443 kWh

maig

322.237 kWh

322.010 kWh

307.251 kWh

301.071 kWh

juny

333.539 kWh

336.534 kWh

366.418 kWh

333.896 kWh

juliol

415.126 kWh

388.481 kWh

386.971 kWh

383.965 kWh

agost

370.458 kWh

369.316 kWh

367.936 kWh

370.947 kWh

setembre

316.044 kWh

334.575 kWh

300.590 kWh

333.276 kWh

octubre

316.926 kWh

317.588 kWh

299.224 kWh

297.328 kWh

novembre

310.701 kWh

311.275 kWh

293.068 kWh

291.430 kWh

desembre

323.538 kWh

304.239 kWh

301.757 kWh

297.295 kWh

Total

3.959.641 kWh 3.928.504 kWh 3.797.159 kWh 3.796.116 kWh

Aquests són els consums del total de l’edifici. Existeix una part de l’hospital que queda fora de
l’objecte del contracte d’eficiència energètica, el laboratori CLI LAB, on si que s’hi prestarà el
servei de manteniment multitècnic.


Consum laboratori CLI LAB

Els consums elèctrics dels dos últims anys representen un 12-13% del total de l’edifici.

2017

2018

Gener

47.414 kWh

42.948 kWh

Febrer

27.254 kWh

29.473 kWh

Març

44.388 kWh

27.510 kWh

Abril

36.000 kWh

52.304 kWh

Maig

41.440 kWh

34.141 kWh

Juny

51.342 kWh

48.035 kWh

Juliol

39.662 kWh

31.911 kWh

Agost

38.079 kWh

46.013 kWh

Setembre

30.659 kWh

40.251 kWh

Octubre

41.174 kWh

39.105 kWh
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Novembre

44.786 kWh

44.380 kWh

Desembre

28.926 kWh

43.829 kWh

471.124 kWh

479.901 kWh

Total



Consum edifici sense laboratori CLI LAB
2017
Gener

265.026 kWh

269.222 kWh

Febrer

246.430 kWh

260.384 kWh

Març

256.823 kWh

269.928 kWh

Abril

250.611 kWh

235.139 kWh

Maig

265.811 kWh

266.930 kWh

Juny

315.076 kWh

285.861 kWh

Juliol

347.309 kWh

352.054 kWh

Agost

329.857 kWh

324.934 kWh

Setembre

269.931 kWh

293.026 kWh

Octubre

258.050 kWh

258.223 kWh

Novembre

248.282 kWh

247.050 kWh

Desembre

272.831 kWh

253.466 kWh

3.326.035 kWh

3.316.215 kWh

Total

b)

2018

Gas

L’edifici disposa d’escomesa de gas amb una tarifa d’accés 2.2 i té un punt de subministrament
amb el següent CUPS: ES0217901000014464XT.
Els preus mensuals del terme variable de consum van oscil·lant segons els mercats. A efectes
de càlculs considerarem el preu de l’energia adjudicat on la tarifa de referència pel gas és:
0,02758€/kWh (preu sense iva). Aquest preu servirà per establir el preu de referència per la
justificació de la quota d’eficiència.
A continuació es mostra l’evolució del consum de gas en kWh pels anys 2015 a 2018:

gener

2015

2016

2017

2018

675.092 kWh

566.815 kWh

662.382 kWh

575.201 kWh
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febrer

567.959 kWh

488.606 kWh

496.733 kWh

570.652 kWh

març

523.896 kWh

538.310 kWh

503.507 kWh

526.843 kWh

abril

333.003 kWh

292.083 kWh

301.846 kWh

330.881 kWh

maig

129.484 kWh

217.199 kWh

178.829 kWh

241.005 kWh

juny

60.914 kWh

78.197 kWh

68.912 kWh

104.612 kWh

juliol

56.358 kWh

58.417 kWh

70.114 kWh

73.794 kWh

agost

52.437 kWh

87.199 kWh

68.110 kWh

73.564 kWh

setembre

69.235 kWh

73.198 kWh

85.058 kWh

66.239 kWh

octubre

153.431 kWh

155.514 kWh

88.567 kWh

194.316 kWh

novembre

309.882 kWh

453.485 kWh

436.046 kWh

402.945 kWh

desembre

386.746 kWh

546.381 kWh

637.350 kWh

501.309 kWh

Total

3.318.437 kWh 3.555.404 kWh 3.597.454 kWh 3.661.361 kWh

5. ELEMENTS A MANTENIR
A l’annex 2 es proporciona un llistat orientatiu no exhaustiu dels equips i instal·lacions objecte
del manteniment i que corresponen a l’inventari existent al sistema de gestió de
manteniment.
Els elements de manteniment es detallen a continuació:
- Tancaments primaris: aïllaments, impermeabilitzacions, segellaments, cobertes,...
- Divisions interiors: parets, envans,...
- Acabats exteriors: aplacats, arrebossats, pintures, obra vista, asfalt,...
- Acabats interiors: enguixats, obra vista, enrajolats, pintures, aïllaments, panelats,...
- Tancaments secundaris: portes, finestres, baranes, reixes, vidres, claraboies, armaris,...
- Sanejament: col·lectors, baixants, caixes sifòniques, inodors, urinaris, lavabos, plats de
dutxes, aigüeres, abocadors, rentacunyes, banyeres,...
- Aigua freda i calenta: comptadors, pous, dipòsits, acumuladors i aljubs, grups de pressió i
bombeig, canonades interiors i exteriors, vàlvules i accessoris, aïllaments, bescanviadors,
centrals de tractament, protecció catòdica, control, regulació i mesura, tractament d’aigua
osmotitzada,...
- Climatització: centrals de producció de fred i calor, grups de bombeig, vàlvules i accessoris,
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canonades i conductes, aïllaments, comportes, regulació, control, elements terminals,
tallafocs, servo-comandaments, unitats de tractament d’aire, elements de mesura, unitats
de ventilació,...
- Xarxa sanejament fecals i pluvials
- Combustió gasos: estacions de regulació i mesura, xarxa de distribució, rampes i
cremadors, vàlvules, filtres i accessoris, xemeneies, protecció, control i regulació,...
- Electricitat: cel·les de mesura i protecció IET’s, protecció i xarxa MT, QGBT, subquadres BT,
xarxa i elements molt baixa tensió, tubs, canals i caixes de derivació, mecanismes,
enllumenat interior i exterior, xarxa de terres i piquetes i altres sistemes de protecció,
sistemes d’alimentació ininterrompuda (SAIs), grups electrògens, sistemes de comunicació
pacient-infermeria, megafonia, interfonia,...
- Transport: ascensors i muntacàrregues, transport pneumàtic,...
- Protecció: parallamps, proteccions elèctriques especials, sistema detecció i alarma
incendis, polsadors d’incendis, sistemes d’extinció d’incendis, enllumenat i sistemes de
senyalització d’emergència,...
- Equipament: llums de taula, focos exploració, negatoscopis, equips frigorífics i neveres,
cortines, carros de cures, mampares, mobiliari, lliteres, armaris, taulells, cadires,
prestatges, barres de subjecció, penja-robes,...
- Informàtica: SAIs, xarxes de cablejat de veu i dades,...
- Sistema de control d’accessos, barreres i pagament dels aparcaments.
- Altres: sistema de gestió centralitzada GTC, portes automàtiques, desinfectadores de
cunyes, carretilles-tractores, xarxa de gas natural, control d’accessos, ancoratges i línies de
vida, aparells de telefonia fixa,...
Aquest llistat no és limitatiu ni excloent, predominant l’esperit del contracte per sobre de
qualsevol concreció o rigidesa que pugui imposar una llista.
Quedaran exclosos:
- Fonts d’aigua
- Equipament electromèdic
- Gasos medicinals
- Equipament informàtic, CPD i reprografia
- Aparells de telefonia mòbil
- Instal·lació de control dels aparcaments
- Equipament de cuina i cafeteria
Durant la vigència del contracte, la relació d’equips objecte del contracte poden patir puntuals
Carrer Espirall, s/n – 08740 Vilafranca del Penedès
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variacions i que produeixin altes i baixes a l’inventari, degut a l’actualització del mateix a l’inici
del contracte, retirades, noves adquisicions i/o substitució. En el cas de que es produeixi
aquest fet, el CSAPG i l’empresa adjudicatària es reuniran per valorar-ho tècnica i
econòmicament i fer les modificacions contractuals que corresponguin, si procedeix. Tal i com
es determina a l’apartat N del Quadre de Característiques Específiques del contracte, aquest
és un supòsit de modificació contractual prevista a plecs.
6. FINALITAT DEL SERVEI
Les empreses licitadores hauran d’especificar en les seves ofertes clarament la metodologia de
treball en cada una de les següents prestacions, en les que també han d’indicar quins treballs
realitzaran amb personal propi i quins amb terceres empreses subcontractades (indica nom i
modalitat contracte) i en ambdós casos presentaran documents que acreditin la solvència
tècnica.
6.1.

MANTENIMENT PREVENTIU

L’empresa adjudicatària implantarà un pla de manteniment preventiu programat amb
aplicació de la normativa vigent de referència, contemplant recomanacions dels fabricants i
experiència prèvia i criteri professional del propi licitador, i en resposta als requeriments
funcionals i operatius del centre, i que garanteixi la funcionalitat dels equips i instal·lacions,
retardi el seu deteriorament i n’allargui la seva vida útil; i que complirà els següents
requeriments mínims:
- Compost per el conjunt d’operacions i freqüències a executar sobre els equips;
- Tindrà en compte si és o no un equip crític, les hores de funcionament, la disponibilitat
d’equips alternatius, les restriccions d’ús,...;
- Inclourà operacions de neteja, mesura, comprovacions, regulació i ajustaments;
- L’adjudicatari serà el responsable del subministrament i emmagatzematge de tots els
recanvis, fungibles, eines i materials associats a la gestió i execució del PMP.
Qualsevol modificació del PMP durant la durada del contracte requerirà l’aprovació expressa
dels responsables tècnics del CSAPG.
Durant el primer trimestre del contracte es revisarà el PMP presentat pel licitador, i un cop
validat per part dels responsables del CSAPG, l’adjudicatari serà responsable de la seva
introducció al Programa de Gestió del Manteniment LINX.
Sempre que sigui possible, s’aprofitaran les intervencions preventives per portar a terme
millores en les deficiències que es detectin, a més de netejar i ordenar.
Els nivells de compliment del PMP respecte el planificat i la seva correcta execució formaran
part del conjunt d’indicadors de qualitat de servei.
A més del manteniment preventiu que executi amb personal propi, anirà a càrrec de l’empresa
adjudicatària les següents revisions preventives que haurà de realitzar amb el servei tècnic
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oficial o homologat, i de les quals s’haurà de realitzar informe tècnic específic i pla d’acció
correctiu en cas de detectar anomalies:
- Grups electrògens: 1 revisió anual, inclòs servei 24 hores per avaries crítiques
- Equips d’alimentació ininterrompuda (SAIs): 1 revisió anual, inclòs servei 24 hores per
avaries crítiques
- Portes automàtiques: 1 revisió semestral
- Validació quiròfans i sales blanques: 1 cop cada 2 anys
- Carretilles-tractores transport intern: 1 revisió semestral
- Desinfectadores de cunyes: 1 revisió anual
- Sistema de gestió d’instal·lacions centralitzada: 1 revisió anual
- Sistema de control d’accessos, barreres i pagament dels aparcaments: 1 revisió trimestral,
inclòs totes les intervencions i material de manteniment correctiu, excepte les conseqüents
d’actes vandàlics.

6.2.

MANTENIMENT NORMATIU I INSPECCIONS

Tècnicament no diferirà del manteniment preventiu, però aquest manteniment haurà de ser
realitzat per mantenidors autoritzats i en estricte compliment del que prescriuen les directrius
de les normatives corresponents, i n’assumirà el cost l’empresa adjudicatària. Complirà un
calendari planificat, segons sigui indicat pels diferents organismes oficials, directives i
normatives vigents de referència.
Per tractar-se d’edifici sanitari de pública concurrència, s’haurà d’aplicar els criteris més
restrictius de les normes vigents i de forma especial en el cas dels equips crítics (electricitat,
fred i calor) i la Prevenció i Control de la Legionel·la.
L’adjudicatari es responsabilitzarà de tots els costos i gestions associades a l’execució de les
actuacions de manteniment normatiu, incloses les inspeccions tècniques obligatòries per les
EIC (comanda, cost, planificació, control, supervisió, actualització de llibres oficials,...) en
aquells aparells, equips i instal·lacions que ho requereixin; així com del compliment del 100%
dels treballs normatius que requereixen les instal·lacions. Un incompliment no justificat en
aquest àmbit podrà comportar la rescissió del contracte.
Les operacions de manteniment normatiu vigents inclouen els següents, sense ser un llistat
excloent:
- Ascensors, muntacàrregues, muntalliteres i aparells d’elevació: revisions periòdiques
complint normativa referència, inclòs servei 24 hores per avaries
- Prevenció i Control Legionel·la: actuacions i analítiques periòdiques
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- Instal·lació Mitja tensió: 1 revisió anual, inclòs servei 24 hores per avaries
- Instal·lació Baixa tensió: 1 revisió anual, que inclou estudi termogràfic dels quadres i
subquadres
- Calderes, cremadors i xemeneies: revisions periòdiques
- Xarxa de distribució de gas: revisions periòdiques
- Climatitzadors, unitats tractament aire i extraccions: revisions periòdiques
- Plantes refredadores: revisions periòdiques
- Cambres frigorífiques: revisions periòdiques
- Instal·lació protecció, detecció, senyalització i extinció contra incendis: 1 revisió anual
- Parallamps i xarxa de posada a terra: 1 revisió anual
- Aparells, dipòsits i recipients a pressió
- Instal·lacions petrolíferes
- Sistemes que puguin originar qualsevol contaminació a l’atmosfera (calderes, grups
electrògens,...)
- Sistemes que puguin originar qualsevol contaminació acústica
- Sistemes que puguin originar qualsevol contaminació lumínica
El manteniment normatiu es realitzarà sota un Pla de Manteniment Normatiu que inclourà les
actuacions per a cada equip segons la seva funcionalitat i classificació i de la normativa
corresponent, i que l’empresa adjudicatària haurà de presentar en un termini no superior a 1
mes des de la data d’inici del contracte.
L’empresa adjudicatària tindrà tota la informació i els llibres oficials actualitzats a la data de la
darrera revisió normativa portada a terme, a efectes de poder donar compliment i compte als
Organismes Oficials, companyies asseguradores,.... Aquesta documentació estarà sempre a
disposició dels responsables del CSAPG.
En cas que es detectin deficiències, si aquestes són menors es resoldran en el transcurs de la
revisió i si són majors es comunicaran per escrit amb la màxima diligència als responsables
tècnics del CSAPG per que en tinguin coneixement, i realitzin les gestions oportunes per
resoldre-les.
Aniran a compte de l’adjudicatari les despeses derivades de les correccions de defectes
detectats durant la inspecció, quan aquestes siguin conseqüència d’un manteniment
incorrecta per part de l’adjudicatari.
Es responsabilitat de l’adjudicatari la notificació al CSAPG de qualsevol canvi de la legislació
durant la vigència del contracte i les seves possibles pròrrogues. Si no es realitza aquesta
notificació i el CSAPG es sancionat administrativament, l’import d’aquesta sanció serà
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descomptat de la facturació a l’empresa adjudicatària.
6.2.1.

PREVENCIÓ I CONTROL LEGIONEL·LA

En relació a la prevenció i control del risc de la legionel·losi, l’empresa adjudicatària serà
l’encarregada de dur a terme l’aplicació dels protocols i directrius establertes pel HCAP, així
com la normativa en vigor a cada moment i altres mesures que la legislació vigent en aquesta
matèria pugui establir. I serà l’encarregada i responsable de confeccionar un llibre de registre i
control.
L’empresa adjudicatària efectuarà i assumirà els costos de les operacions de manteniment
preventiu, incloses les analítiques, neteges i desinfeccions, amb la periodicitat que s’esmenta
en el protocol i normativa de referència, minimitzant les interferències que pugui tenir al
desenvolupament normal de l’activitat assistencial.
Les operacions les hauran de realitzar empreses inscrites en el registre oficial d’establiments i
serveis plaguicides (ROESPS); i els productes utilitzats hauran de ser autoritzats pel Ministeri
de Sanitat i Consum i inscrits en el registre corresponent d’aquest organisme.
Les operacions de presa de mostres i controls analítics microbiològics i fisicoquímics els
hauran de realitzar laboratoris homologats. En cas de resultats positius de presència de
legionel·losi en la instal·lació, l’empresa adjudicatària proposarà solucions per resoldre el
problema.
Davant de qualsevol inspecció del Departament de Sanitat, Salut Pública o similar, l’empresa
adjudicatària n’informarà al CSAPG per que els responsables d’aquest hi siguin presents durant
la inspecció, juntament amb l’adjudicatària.
Tot i que l’empresa adjudicatària estigui homologada per realitzar les tasques de desinfecció,
aquesta l’haurà de realitzar una empresa externa subcontractada per l’adjudicatari i presentar
el certificat corresponent al CSAPG.
6.3.

MANTENIMENT CONDUCTIU

En les seves propostes tècniques, els licitadors hauran de presentar les accions que durant a
terme en el cas de ser adjudicataris, pel que fa al manteniment conductiu i vigilància de les
instal·lacions i que inclou:
- Arrencada i parada d’instal·lacions d’acord amb l’ús de cada espai i els seus requeriments
funcionals i de confort, ja sigui mitjançant el sistema de gestió centralitzada d’instal·lacions.
- Rutes periòdiques d’inspecció visuals en àrees o instal·lacions crítiques.
- Lectura de comptadors d’energia (electricitat, aigua, gas,...) comprovant la coherència de
les lectures, analitzant la correcta evolució dels consums i emmagatzemant les dades en
format digital.
6.3.1.

BLOC QUIRÚRGIC
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L’empresa adjudicatari realitzarà a l’inici de cada jornada una revisió dels equips i instal·lacions
(electricitat, gasos, aigua, climatització,...) que s’utilitzin en el transcurs de la mateixa i en el
cas de detectar alguna anomalia, que es corregiran de forma immediata, informant a les
supervisores del servei i responsables tècnics del CSAPG. En el cas de no poder resoldre-les i
existeixi perill per la seguretat de les persones o béns, no s’autoritzarà la seva posada en
servei.
La realització d’operacions o reparacions que puguin originar un trastorn en l’activitat del
servei es duran a terme l’horari que indiquin els responsables del servei, essent vàlid qualsevol
torn i qualsevol dia de la setmana, sense que això suposi un sobrecost pel centre.
6.4.

MANTENIMENT PREDICTIU

En les seves propostes tècniques, els licitadors hauran de presentar les accions que durant a
terme en el cas de ser adjudicataris, pel que fa al manteniment predictiu; entenent que es pot
establir una sistemàtica d’acció amb actuacions periòdiques en equips definits, per detectar
anticipadament defectes o avaries evitables en els equips.
Les ofertes hauran d’incloure un quadre d’actuacions predictives amb els equips que ho
necessitin, indicant la periodicitat en que es realitzaran.
6.5.

MANTENIMENT CORRECTIU

El manteniment correctiu té l’objectiu principal de reparar les avaries produïdes per l’ús i
l’envelliment amb eficàcia, procurant minimitzar l’impacte sobre l’activitat del centre.
L’empresa adjudicatària donarà la solució i realitzarà les actuacions per resoldre avaries o
defectes que es puguin ocasionar en els equips i instal·lacions, com a conseqüència de
l’obsolescència, ús o altres incidències no previsibles.
Les operacions de manteniment es realitzaran per l’adjudicatari a partir de l’emissió d’una
sol·licitud de reparació a través del GMAO LINX, la qual donarà lloc a l’exploració, diagnòstic i
correcció dels problemes.
En funció de la gravetat de l’avaria, les seves conseqüències en la fiabilitat del equip, la seva
seguretat o l’afectació en el funcionament del servei assistencial, l’actuació haurà de ser més o
menys immediata, distingint-se dos nivells de resposta: urgent i no urgent.
- Resposta urgent:
Aquesta resposta s’haurà de donar en els casos en que l’avaria suposi un perill per les
persones, pugui causar desperfectes greus a equips o instal·lacions o afectar a l’activitat d’una
àrea del centre.
L’empresa adjudicatària haurà d’intervenir el més ràpidament possible aplicant les mesures
correctores que calguin per restituir les condicions de seguretat i funcionalitat de l’àrea
afectada. S’haurà de resoldre en un temps inferior a 24 hores, excepte en els casos de força
major.
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La notificació d’aquestes avaries es farà per telèfon, i posteriorment s’introduirà al GMAO
LINX. L’empresa adjudicatària haurà de disposar d’un servei de guàrdia operativa i
proporcionar un número de telèfon amb resposta ininterrompuda les 24 hores/dia els 365
dies/any.
En horari amb presència de personal en el centre la resposta haurà de ser immediata. I fora de
l’horari de presència haurà de ser com a màxim 45 minuts. El temps de resposta serà el que
transcorre entre la recepció d’un avís urgent i la presència d’un tècnic al centre per la seva
resolució.
- Resposta normal:
Aquesta resposta s’haurà de donar per avaries que no suposen cap risc per la seguretat ni
funcionament del centre i únicament tenen una incidència menor del confort o les condicions
d’ús de les instal·lacions o espais. Són les majoritàries en els centre sanitari.
La notificació d’aquestes avaries es farà a través del sistema d’avisos del GMAO-LINX.
L’adjudicatari gestionarà la reparació de les avaries amb mitjans propis o subcontractats,
actuant amb diligència i procurant restituir la funcionalitat de l’equip o instal·lació de forma
ràpida i fible.
L’adjudicatari durà a terme una primera intervenció en cas d’avaria sobre tots els equips i
instal·lacions existents al centre, encara que no formin part de l’abast del PPT. En aquests
casos, l’adjudicatari serà responsable de coordinar la reparació definitiva col·laborant amb el
CSAPG en els tràmits administratius que es requereixin, i fer el seguiment fins la seva resolució
i comprovar que està en perfecte estat de funcionament.
Totes les intervencions que puguin afectar al normal desenvolupament de l’activitat es
realitzaran fora de l’horari de treball assistencial, contemplant si és el cas que la seva execució
es produeixi en nits o cap de setmana. En el seu defecte, interferiran el mínim possible en el
servei/usuari afectat.
En el cas de que l’adjudicatari consideri que un equip és irreparable o el cost de reparació sigui
desproporcionat respecte al de reposició o no és recomanable per l’obsolescència, haurà
d’elaborar el corresponent informe tècnic-econòmic argumentant els motius que justifiquin la
baixa de l’actiu. Aquest informe haurà de ser aprovat pels responsables del CSAPG.
Els nivells de resposta, intervenció i execució del manteniment correctiu formaran part dels
indicadors de qualitat del servei.
6.6.

MANTENIMENT EDIFICI I PETITES OBRES DE REFORMA

Explícitament el present plec inclou el manteniment d’aquells elements estructurals i
horitzontals (paviments, parets, panells, enrajolats, sostres, canonades de sanejament,..), que
inclouen oficis de fuster, ferrer, pintor i paleta.
Atesa la naturalesa de l’activitat sanitària que presenta nombroses demandes de petites

Carrer Espirall, s/n – 08740 Vilafranca del Penedès

13/43

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
Exp. CSAPG 2019/07
MANTENIMENT MULTITÈCNIC, SERVEIS ENERGÈTICS I
INSTAL·LACIÓ REFREDADORA

adequacions, reformes, trasllats d’equips i mobiliari, els licitadors hauran de contemplar-ho
com a part integrant de l’àmbit del servei que prestaran al centre.
Per executar els treballs d’aquestes característiques l’empresa adjudicatària disposarà de
personal propi o subcontractat, que l’adjudicatari facturarà segons el preu/hora ofert en el
sobre 3, sempre que sigui correctament justificat i prèviament autoritzat pels responsables del
CSAPG.
En el cas d’obres, adequacions o reformes majors, l’adjudicatari presentarà pressupost al
CSAPG, que es reserva el dret de demanar valoració a altres empreses i adjudicar els treballs a
qui consideri tècnica o econòmicament més avantatjós.
Totes les modificacions fetes en les instal·lacions passaran a formar part de l’àmbit de la
prestació del servei del present PPT.
Per altra banda, l’empresa adjudicatària podrà proposar i assessorar sobre qualsevol tipus de
millora o reforma en les instal·lacions que puguin suposar un augment de la seguretat,
funcionalitat, confort i/o estètica.
6.7.

CONSIDERACIONS GENERALS

L’adjudicatari, durant el decurs del contracte, haurà de posar de manifest qualsevol defecte
dels equips i/o instal·lacions que disminueixin la seva funcionalitat o rendiment, augmentin la
despesa, o pogués ser motiu de futures avaries o anomalies; per la qual cosa haurà de lliurar
els informes necessaris per realitzar les intervencions que s’escaiguin.
L’adjudicatari disposarà de protocols adaptats a aquelles àrees del centre que requereixin
atenció especial pels requeriments assistencials (urgències, habitacions amb pacients,...) o
ambientals (quiròfans, habitacions pacients aïllats,...).
En cas de necessitat, l’equip de professionals de l’empresa adjudicatària col·laborarà en les
tasques d’evacuació de les persones que puguin quedar atrapades dins dels aparells elevadors
del centre. L’adjudicatari estarà obligat a formar al seu personal per realitzar els rescats
excepcionals que puguin sorgir a les instal·lacions dels aparells elevadors.
En cas de qualsevol emergència, l’empresa adjudicatària col·laborarà en totes les accions
conjuntament amb el servei de seguretat. La classificació del personal de manteniment de
l’empresa adjudicatària serà de segona intervenció.
Qualsevol intervenció realitzada a l’HCAP es farà sota les normes de la Guia de la Generalitat
que tracta de les mesures per la prevenció d’infeccions nosocomials en la realització d’obres
als centres sanitaris i els protocols propis del CSAPG.
El CSAPG es reserva el dret de sol·licitar alternatives en el cas de que alguna de les empreses
subcontractades proposades per l’adjudicatari no compleixi amb els requeriments de qualitat
requerits.
El CSAPG no reconeixerà cap treball realitzat fora dels procediments indicats en el present PPT
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o que no compti amb la prèvia conformitat dels responsables tècnics del CSAPG, tot i que hagi
estat demanada per qualsevol persona relacionada independentment del seu nivell de
responsabilitat. Igualment, el CSAPG no es farà càrrec de cap despesa produïda en una
intervenció no autoritzada.
El CSAPG exercirà les seves funcions de seguiment, control i inspecció de la prestació del
servei, prenent les mesures que consideri oportunes per al correcta compliment de les
obligacions a que s’haurà sotmès l’adjudicatari.
Les operacions de manteniment es realitzaran preferentment en el propi centre, i només en
cas imprescindible es realitzarà en serveis tècnics exteriors.
Els materials utilitzats pel manteniment dels equips hauran de ser originals. En el cas que fos
necessari o convenient introduir variacions als materials, l’adjudicatari presentarà la
informació tècnica suficient per que els responsables tècnics del CSAPG ho acceptin.
Durant el decurs del contracte i les seves pròrrogues, serà responsabilitat de l’adjudicatari el
compliment de la normativa legal vigent de caràcter tècnic, administratiu, seguretat i salut
laboral.
Seran d’aplicació les directius, normatives, precaucions i protocols propis del CSAPG; i
l’adjudicatari actuarà d’acord amb les característiques de l’activitat hospitalària i amb el
respecte degut a la intimitat i comoditat dels pacients.
Si es detecta en un equip o instal·lació que el manteniment ha estat inadequat o deficient
provocant avaria o incidència, la reparació o reposició d’aquest anirà a càrrec de l’empresa
adjudicatària, així com els danys que hagi pogut produir.
En certes instal·lacions es realitzarà una gestió delegada del manteniment, és a dir, es
supervisaran les operacions de manteniment executades per contractistes del CSAPG,
informant d’incidències o incompliments en cas que es donessin.
La substitució de preses de gasos, les comandes d’ampolles i el control d’existències de gasos
a les rampes i tancs seran funcions del servei de manteniment objecte del present contracte.
7. PERSONES
Com a part fonamental pel desenvolupament de les diverses actuacions es disposarà d’un
equip de persones suficientment capacitada, qualificada professionalment i experimentada
per atendre qualitativa i quantitativament totes les necessitats de la prestació del servei
esmentada en el present plec.
L’adjudicatària està obligada a subrogar les persones actualment adscrites a la prestació del
servei incloses en l’annex 3 amb els dret i obligacions derivats del seu contracte de treball
vigent. La subrogació es realitzarà amb la mateixa data de l’inici del contracte. Aquest personal
no tindrà cap mena de vincle laboral amb el CSAPG.
L’empresa adjudicatària es farà càrrec de la gestió integral del personal propi i es farà
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plenament responsable de la cobertura del servei (substitució de baixes per malaltia, vagues,
vacances,...).
Els recursos humans estaran dotats dels mitjans tècnics que calgui a fi de poder realitzar els
treballs previstos.
Les empreses licitadores hauran d’especificar en la seva oferta la dotació i horari del personal
assignat. Els recursos humans mínims seran els següents, i les empreses licitadores podran
proposar altres combinacions sempre que es mantinguin els mínims establerts i es justifiqui la
seva necessitat de forma raonada.
7.1.

COORDINADOR DE MANTENIMENT

Per coordinar els treballs entre el CSAPG i l’empresa adjudicatària, l’adjudicatari assignarà un
responsable tècnic el qual serà l’interlocutor habitual per totes les qüestions que sorgeixin en
el “dia a dia” i tots els aspectes tècnics que puguin sorgir i amb dedicació presencial de 24
hores/setmana amb 3 jornades partides de 8 hores al dia. Serà el responsable de la correcta
execució de totes les tasques associades a la prestació del servei.
Tindrà una formació mínima de cicle formatiu superior en branca tècnica (electricitat,
electrònica o mecànica,...), capacita de gestió de projectes i direcció d’equips de treball i
experiència demostrable de més de 3 anys en l’àmbit del manteniment d’instal·lacions
sanitàries o industrials.
En l’oferta tècnica, els licitadors hauran d’adjuntar el currículum vitae del coordinador de
manteniment que proposen.
Transcorregut un període no superior a 2 mesos de l’inici del contracte, haurà de demostrar
un bon coneixement de l’edifici, equips i instal·lacions, del seu estat i condicions d’operació i
funcionament.
L’adjudicatari haurà d’assegurar la estabilitat d’aquest al CSAPG durant la vigència del
contracte.
Per causa suficientment justificada, el CSAPG podrà exigir la seva substitució i l’adjudicatari
haurà d’atendre a aquesta sol·licitud.
Les obligacions bàsiques del Coordinador de Manteniment seran:
- Garantir els objectius plantejats en aquest contracte
- Organitzar i coordinar els recursos humans i subcontractats a disposició
- Garantir el bon funcionament del programa de gestió de manteniment GMAO-LINX i
responsabilitzar-se de la fiabilitat i coherència de les dades d’activitat
- Controlar els nivells d’execució dels treballs mitjançant inspeccions aleatòries
- Gestionar l’estoc de materials, recanvis i fungibles
- Informar mensualment al CSAPGA de l’activitat del servei, indicadors de qualitat i
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incidències significatives
- Presentar anualment un pla de renovació d’actius i propostes d’inversió per la millora del
centre, instal·lacions i equips tenint en compte l’obsolescència i criteris d’eficiència
energètica
- Assessorar al CSAPG en projectes de millora o reforma de l’edifici i/o instal·lacions
- Coordinar i supervisar les intervencions d’empreses contractades pel CSAPG relacionades
amb Manteniment
- Controlar els consums energètics i vetllar pel compliment dels objectius d’estalvi
- Estar localitzable les 24 hores del dia
7.2.

ADMINISTRATIU

Per realitzar tasques administratives relacionades amb el servei amb dedicació de 16
hores/setmana, i entre les funcions hi haurà:
- Registre d’ordres de treball a LINX
- Registre d’intervencions d’empreses externes i subcontractades
- Custòdia de la documentació administrativa del servei
- Gestió de comandes amb proveïdors
7.3.

OPERARIS DE MANTENIMENT

Per l’execució de les operacions de manteniment objecte del present plec, l’empresa haurà
d’assignar 4 operaris amb diferents perfils que puguin assumir les tasques emmarcades dins
de l’abast del servei. Els tècnics tindran el 100% de la seva jornada assignada i amb presència
al CSAPG, i hauran de disposar d’experiència mínima de 2 anys en el sector sanitari.
Hauran de disposar d’operaris de perfil multitècnic i polivalent per aquelles tasques més
hoteleres i tècnics especialistes per fer front a aquells treballs més complexos o que
requereixen d’acreditació específica per dur-los a terme. Si en la plantilla habitual del centre
no hi ha personal de totes les especialitats (electricista, fred i calor industrial,...) o degudament
acreditat, l’empresa adjudicatària haurà de disposar d’ells i desplaçar-los al centre sempre que
sigui necessari, sense que això suposi cap sobrecost pel CSAPG.
En aquelles intervencions que la reglamentació de referència exigeixi disposar de permisos,
carnets i/o acreditacions oficials l’empresa adjudicatària haurà de porta-les a terme amb
personal homologat.
La dedicació presencial mínima serà:
- Dies laborables: de 6 a 22 hores
- Caps de setmana i festius: 2 hores per realitzar ruta d’instal·lacions
Puntualment i per causa justificada per accions de manteniment, i prèvia autorització, l’horari
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habitual podrà canviar-se, ja sigui a petició de l’adjudicatari o del CSAPG.
Les empreses licitadores presentaran en les seves ofertes la proposta del calendari anual amb
la distribució de torns i presència dels seus operaris (matí, tarda i partit), incorporant els
períodes de vacances. S’exigeix presència de 3 tècnics tots els dies laborables de l’any, com a
mínim.
Per permisos, baixes mèdiques o similar, l’empresa adjudicatària tindrà l’obligació de fer la
cobertura de la suplència amb personal competent; què prèviament s’haurà format en el
centre amb algun dels operaris titulars per conèixer les peculiaritats i funcionament.
Qualsevol modificació dels operaris assignats al contracte haurà de ser comunicada amb
suficient antelació al responsable tècnic del CSAPG.
En l’oferta tècnica, els licitadors hauran d’adjuntar el currículum vitae dels operaris que
proposen.
Amb l’objectiu de garantir una referència de salaris iguals per tots els licitadors, caldrà que els
salaris de tot el personal estiguin referits en les taules del conveni sidero-metal·lúrgic de la
província de Barcelona.
7.4.

GUÀRDIA LOCALITZABLE

Donat que l’HCAP té activitat continuada 24 hores al dia els 365 dies a l’any, l’empresa
adjudicatària haurà de dotar el servei dels recursos humans pel servei de guàrdia localitzable
per poder donar resposta i intervenir en cas d’incidència crítica que es produeixi quan no hi ha
presència d’operaris a l’edifici. Aquest servei estarà cobert per personal amb suficient tècnica
i coneixedora de les instal·lacions i l’edifici i amb capacitat de realitzar una primera intervenció
en avaries que requereixen una resposta urgent, encara que sigui de manera provisional.
Totes les intervencions de guàrdia hauran d’estar justificades en un document signat per els
responsables de guàrdia assistencial del centre.
Els costos de personal associats a les intervencions de guàrdia (disponibilitat, desplaçaments,
dietes i intervenció) estant inclosos en l’import fix del servei que pagarà el CSAPG a
l’adjudicatari. A partir de 36ª intervenció el CSAPG pagarà l’import ofert per aquest concepte
en el sobre 3 per part de l’adjudicatari.
7.5.

RESPONSABLE DEL SERVEI

L’empresa adjudicatària assignarà una persona responsable que assumirà la gestió directiva
del servei objecte d’aquest contracte i que tractarà directament amb la Direcció del CSAPG, o
amb la persona delegada, els afers relacionats amb el desenvolupament del servei. Ambdós
realitzaran reunions trimestrals, per fer seguiment del servei i tractar tots els temes vinculats, i
sempre que sigui necessari.
7.6.

ESPECIALISTES A DISPOSICIÓ

Com s’explicita a l’apartat 6.6. serà necessari que l’empresa adjudicatària disposi de personal
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propi o subcontractat de les següents especialitats:
- Paleta per reparació de paviments, envans, rajoles, sostres, per instal·lació d’elements com
pilones, senyals, obertura de regates i registres i execució d’obres menors.
- Fuster per reparació de mobiliari, portes i panelats i execució d’obres menors.
- Ferrer per reparacions complexes d’elements metàl·lics, portes, realització de soldadures
complexes,....
- Lampista-llauner per reparacions complexes a la xarxa d’aigües i sanejament, muntatge
d’aparells sanitaris i execució d’obres menors.
- Pintor per pintat de parets, sostres, senyals horitzontals, passos de vianants i altres
elements.
Aquestes especialitats seran a demanda i les hores realitzades es facturaran segons import del
preu/hora d’adjudicació, a incloure pels licitadors en el sobre C com a criteri de valoració
automàtica.
El material emprat per aquestes especialistes es facturarà com s’indica en l’apartat 10 del
present plec.
7.7.

ESTRUCTURA CENTRAL

L’empresa haurà de disposar d’una estructura central per donar suport al personal assignat al
CSAPG en tasques com la compra de material i recanvis, la selecció de proveïdors, l’elaboració
d’auditories i estudis, resoldre dubtes tècnics, l’emissió d’informes tècnics, l’elaboració de
projectes i pressupostos, creació i actualització de plànols, etc. En les seves propostes
tècniques, els licitadors hauran de relacionar l’estructura de la que disposa.
7.8.

CONDICIONS GENERALS

- Tot el personal serà acreditat pel CSAPG a fi que se’ls pugui identificar i facilitar l’accés a les
instal·lacions. Els operaris aniran equipats amb uniforme i calçat de seguretat antilliscant
homologat subministrat per l’empresa adjudicatària amb la corresponent identificació
corporativa visible. L’aspecte general del personal i de la seva roba serà pulcre, adequat a
l’atenció que requereix un centre sanitari. El CSAPG es reserva el dret a no permetre l’accés
a persones no acreditades o que compleixin els requeriments mínims d’aspecte descrits.
- Queda inclòs el suport presencial en les aturades programades que puguin afectar el
funcionament de les instal·lacions del centre (revisió alta tensió, neteja i desinfecció
legionel·la,...), encara que aquestes es realitzin fora de l’horari de treball habitual dels
operaris.
- El CSAP es reserva el dret d’utilitzar els mitjans tècnics i humans contractats per realitzar
altres feines no detallades aquí en circumstàncies especials i de forma justificada.
- El perjudici que el personal de l’empresa adjudicatària pugui ocasionar en els locals,
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mobiliari, instal·lacions o qualsevol altra propietat del CSAPG, ja sigui o no negligència, serà
indemnitzat per la mateixa, si així ho considera el CSAPG. També serà responsable de les
sostraccions del material, valors o efectes de qualsevol tipus, si això resta provat que han
estat efectuats pel seu personal.
- En cas de vaga del seu personal, l’empresa adjudicatària estarà obligada a fixar els mínims
de plantilla per a cobrir les demandes i necessitats del centre.
- Les despeses derivades de desplaçaments seran a càrrec de l’adjudicatari.
- El personal de l’adjudicatari no tindrà cap vinculació ni adquirirà cap dret del CSAPG; només
assumirà dependència de l’adjudicatari, el qual tindrà tots els drets i deures respecte
d’aquest personal segons la legislació vigent i la que en el seu cas es promulgui més
endavant, sense que en cap cas resulti responsable el CSAPG de les obligacions de
l’adjudicatari respecte al seu personal, encara que els acomiadaments o mesures que
adopti tinguin conseqüència directa o indirecta de compliment, interpretació o rescissió del
contracte.
- Serà a càrrec de l’adjudicatari el pagament de les nòmines del seu personal assignat a la
prestació del servei, sense que de cap manera pugui existir cap subrogació del CSAPG.
L’adjudicatari està obligat a tenir afiliats a la Seguretat Social els treballadors que realitzin
les tasques de prestació de serveis, així com al compliment de la legislació laboral vigent.
8. INVENTARI
L’empresa adjudicatària serà responsable de garantir la gestió de l’inventari d’equips i en
concret:
Durant el primer trimestre del contracte realitzar la verificació i actualització del
inventari (annex I al present Plec) i la presentació al CSAPG per la seva validació, detallant
clarament les diferències trobades i l’estat actual segons el seu criteri diferenciant entre
correcte, acceptable o precisa reposició amb justificació dels motius.




La codificació de tots els equips segons el sistema de codificació propi del CSAPG.

L’elaboració d’una fitxa per equip amb tota la informació rellevant sobre les operacions
de manteniment a executar, registres de paràmetres de funcionament, recomanacions de
seguretat, característiques tècniques, etc. Aquestes fitxes estaran actualitzades i al GMAO
LINX i a disposició del CSAPG.




La gestió de les altes i baixes d’equips segons els protocols interns del CSAPG.



Actualització continua de l’inventari al GMAO LINX.

9. MITJANS TÈCNICS
EL CSAPG posarà a disposició de l’empresa adjudicatària dos locals per portar a termes les
tasques relacionades amb el contracte; un d’ells podent-lo habilitar com a lloc de treball,
magatzem i taller pels operaris i un despatx-sala de gestió, supervisió i control. Les
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modificacions en aquests locals aniran a càrrec de l’adjudicatari i al finalitzar el contracte
l’haurà de retornar al CSAPG en condicions correctes d’equipament, conservació i neteja.
Durant la vigència del contracte, l’adjudicatari està obligat a facilitar-ne l’accés al personal del
CSAPG si ho requereix, per tal de fer-ne control del mateix.
Els costos que es derivin de la utilització d’aquestes dependències (línia telèfon i informàtica,
electricitat, climatització i refrigeració, etc.) podrà ser facturat pel CSAPG a l’empresa
adjudicatària.
L’empresa adjudicatària serà responsable de proveir dels mitjans tècnics que siguin necessaris
(eines, mitjans de seguretat, maquinària, etc.) a fi i efecte de poder realitzar les tasques
pròpies del contracte.
A les seves ofertes els licitadors aportaran una relació i detall dels mitjans que proposen
dedicar, de forma exclusiva, al desenvolupament i materialització dels treballs, així com
aquells que estiguin a les seva seu central i a disposició del CSAPG en el moment o
circumstància en que fos necessari:


Eines manuals, de taller i especials



Mitjans de seguretat personal i equips de protecció individual i col·lectiva



Mitjans especials i ordinaris d’elevació i transport



Aparells de mesura i control

Disponibilitat de tallers i magatzems propis del licitador, que permetin dur a terme
reparacions complexes




Vehicles



Sistemes de comunicació (mòbils, walkie-talkies, etc).



Equips d’ofimàtica (ordinadors, impressores,...)

Tots aquests mitjans no suposaran cap cost addicional pel CSAPG i hauran de complir amb la
normativa vigent.
10. MATERIALS DE MANTENIMENT
Per tal d’agilitzar la resolució d’avaries, és voluntat del CSAPG realitzà la compra de tot el
material de reparacions, reposició, fungibles i recanvis a l’empresa adjudicatària, sempre i
quan els preus que ofereixin siguin ajustats.
Les empreses licitadores presentaran en la seva proposta econòmica quin serà el coeficient de
gestió (CG) que aplicaran al cost suportat, segons la següent fórmula:
Import venda a CSAPG = cost per l’adjudicatari x CG
S’entén com a CG, l’increment que aplicarà l’empresa adjudicatària respecte el cost de compra
al seu proveïdor (preu amb descompte i sense IVA) pel concepte de gestió. El CSAPG es
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reserva el dret de sol·licitar justificació mitjançant factura de compra a proveïdor de forma
aleatòria. El valor del CG estarà comprès entre el 1,06 i el 1,15. Es descartaran les ofertes que
no compleixin amb aquesta condició.
Orientativament la despesa anual en materials i reparacions és de 200.000 € + IVA, valor
extret a partir de les dades econòmiques dels darrers 3 anys.
L’empresa adjudicatària:
- Caldrà estar en disposició de justificar el consum de qualsevol material, fungible o mà
d’obra en relació a les diferents ordres de treball realitzades.
- Si considera que una màquina o equip és irreparable ja sigui per obsolescència, no disposar
de recanvis o que el cost de la reparació és proper a la substitució de l’equip, emetrà un
informe tècnic-econòmic justificatiu adreçat als responsables del CSAPG per autoritzar-ne
la baixa.
- Serà la responsable de la gestió dels magatzems tenint en compte aspectes com: recanvis
per equips crítics, estocs mínims i de seguretat, logística de proveïment, neteja i ordre en
l’espai.
- Assumirà el cost dels consumibles (draps, escombres, raspalls, broques, fulles de serra,
electrodes,...) i el material d’oficina.
- Haurà de preveure el subministrament de recanvis en un termini prudencial de tal manera
que el servei habitual del HCAP no se’n vegi afectat o minimitzar-ne l’afectació.
Els elements avariats hauran de ser substituïts per elements del mateix disseny i
característiques dels existents a l’edifici; i en cas de no existir en el mercat s’haurà d’informar
als responsables del CSAPG que n’aprovarà el canvi d’especificació.
Els materials hauran d’estar curosament escollits, per tal que no desprenguin olors, bafs o
substàncies molestes o nocives per a la salut. De forma particular, s’han de considerar els
productes de pintura, dissolvents, aerosols, coles, desembossadors,
L’adjudicatari haurà de disposar d’un servei de compres eficaç i capaç d’aconseguir els
materials de recanvi, en un termini breu de temps i a un preu just.
11. SISTEMES D’INFORMACIÓ
11.1.

SISTEMA DE GESTIÓ DEL MANTENIMENT ASSISTIT PER ORDINADOR

L’adjudicatari utilitzarà de forma eficient l’aplicatiu i software de gestió del manteniment
d’instal·lacions i electromedicina existent al CSAPG, actualment el GMAO LINX, com eina de
gestió integral del servei, de manera que l’adjudicatari i el CSAPG tinguin tota la informació en
una plataforma única. S’utilitzarà per la gestió documental, per registrar totes les
intervencions fetes en cada acció de manteniment, com a canal de sol·licitud de reparacions
per part dels serveis, etc.
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L’adjudicatari haurà de garantir la disponibilitat i la fiabilitat de les dades associades als serveis
objecte del present plec, actualitzant la informació diàriament.
Anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària la introducció dels nous plans de manteniment i
l’actualització de l’inventari.
La formació i el coneixement adequat del funcionament del GMAO LINX, seran responsabilitat
de l’empresa adjudicatària. A l’inici del contracte el CSAP oferirà una formació inicial i bàsica
de l’eina.
Les empreses licitadores hauran d’acreditar documentalment la seva experiència en la
utilització del programa GMAO-LINX. No es descartaran les empreses que no ho acreditin
documentalment però serà criteri de valoració.
11.2.

INFORMES D’ACTIVITAT DEL MANTENIMENT

Per al seguiment per part del CSAPG, l’adjudicatari presentarà sistemàticament informes de
gestió periòdics en format digital, a partir de les eines de consulta del GMAO-LINX, o si fos
necessari, mitjançant l’exportació a un altre programa de gestió complementari (MSExcel,
MSAcces,...). Els costos d’elaboració d’aquests informes serà a càrrec de l’empresa
adjudicatària.
Els informes de gestió inclouran com a mínim la següent informació:
Mensualment: Dades de totes les intervencions realitzades de correctiu, amb la
durada, dates d’inici i finalització i estat (finalitzat o pendent). Compliment del PMP i PMN.
Consums (electricitat, gas, aigua, gasos medicinals i combustibles). Control del programa de
prevenció de la legionel·la. Dades rellevants recollides en l’execució del PMP (emissions de
gasos a l’atmosfera, rendiments d’equips productors, canvi de filtres absoluts,...). Cost dels
materials emprats. Incidències rellevants i problemes detectats. Nivell de compliment dels
indicadors de qualitat. Aquest informe es lliurarà abans del dia 15 del mes següent.
Anualment: Resum de les operacions realitzades. Anàlisi per tipologia de
manteniment i centre de cost. Anàlisi de l’evolució dels indicadors de qualitat. Anàlisi de les
incidències més rellevants. Relació de les revisions i inspeccions normatives fetes i les
propostes per l’any següent. Aquest informe es lliurarà abans del dia 31 de gener del any
següent.
11.3.

ARXIU DOCUMENTAL

Serà obligació de l’empresa adjudicatària actualitzar i custodiar l’arxiu de documentació
tècnica, com esquemes, plànols, manuals, actes de recepció, garanties,... de les instal·lacions,
els edificis i els equips, en els espais cedits pel CSAPG a tal efecte.
L’adjudicatari haurà d’actualitzar l’arxiu documental durant la vigència del contracte amb totes
les modificacions de les instal·lacions que es produeixin, altes i baixes de maquinària i equips i,
en general, qualsevol canvi que es produeixi en els actius objecte de la present licitació.
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Anualment l’adjudicatari haurà de lliurar plànols dels edificis i instal·lacions actualitzats,
incloent-hi totes les modificacions realitzades durant l’any, ja siguin realitzades per ells o per
terceres empreses contractades pel CSAPG, qui faran lliurament de l’actualització de llur part.
12. GESTIÓ DE RESIDUS
L’empresa adjudicatària està obligada a respectar la normativa de referència i la pròpia del
CSAPG en matèria de gestió dels residus generats durant l’execució del contracte. Per
assegurar el compliment dels requeriments legals, hi haurà coordinació amb el responsable de
residus del CSAPG.
13. FORMACIÓ
Tot el personal de l’empresa adjudicatària rebrà formació adequada al seu lloc de treball, així
com els posteriors reciclatges.
L’empresa adjudicatària es comprometrà a impartir al seu personal cursos de formació
orientada a les tasques pròpies d’aquest contracte, de seguretat i prevenció de riscos laborals
durant tota la vigència del contracte
Transcorreguts els 3 primeres mesos de contracte, el coordinador i tots els operaris adscrits al
contracte de forma habitual hauran de disposar de la titulació del curs de prevenció i control i
prevenció de la legionel·la.
14. QUALITAT DEL SERVEI
Serà necessària l’homologació del sistema de l’assegurament de la qualitat, segons les normes
ISO de les empreses licitadores que hauran d’acreditar en les seves ofertes; sent de les
següents les 3 primeres d’obligat compliment (a acreditar en el sobre A), i la quarta avaluable
de forma automàtica en el sobre C.
- ISO 9001: Que l’empresa disposi d’un sistema de gestió de qualitat de productes i serveis
- ISO 14001: Que l’empresa disposi d’un pla de tractament ambiental
- ISO 18001: Que l’empresa aplica un sistema de gestió de seguretat i salut en el treball
- ISO 50001: Que l’empresa disposi d’un sistema de gestió energètica
L’empresa adjudicatària haurà d’implantar un sistema de qualitat específic per vetllar i
garantir el correcte desenvolupament i prestació del servei, l’acompliment de la
reglamentació vigent, la seguretat en l’ús i explotació, etc.
Per part del CSAPG s’estableixen uns indicadors de qualitat per fer-ne seguiment.
Indicadors clau
Els indicadors clau són aquells que permeten al contractant mesurar quantitativament i
qualitativament els factors crítics per l’èxit del servei i a l’empresa adjudicatària ésser
avaluada per la seva eficiència i productivitat en les tasques desenvolupades.
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El CSAPG contempla un règim de penalitzacions relacionats amb els indicadors claus de
qualitat, independentment d’altres tipus de reclamacions i penalitzacions que es citin en altres
apartats o documents per a la contractació del present concurs.
No s’establirà cap procediment de compensació (bonificació) de les penalitzacions, en cas de
millora dels indicadors en els períodes posteriors a l’avaluació.
El CSAPG estableix els següents indicadors de seguiment del servei:
Descripció

Freqüència

Nivell d’acceptació

Percentatge mensual ordres Mensual
de preventiu executades
respecte les planificades

> 80%

Percentatge anual ordres de Anual
normatiu
executades
respecte les planificades

100%

Temps de resolució de les
sol·licituds de reparacions

Mensual

> 75% en 48 hores

Temps de resposta
(transcorregut entre la
notificació i l’inici de la
intervenció) màxim 45
minuts fora de l’horari
presencial

Mensual

100%

Correcta execució per
mostreig d’ordres de treball
realitzades

5% OTs editades Trimestral

100%
execució

Actualització de l’inventari a
la base de dades del GMAO
LINX

Als 3 mesos de l’inici del contracte

100%

Implantació del PMP i PMN a Als 3 mesos de l’inici del contracte
la base de dades del GMAO
LINX

100%

Presentació del Pla de Als 3 mesos de l’inici del contracte
Mesura de Riscos Laborals

100%

Presentació de l’informe Dia 15 del mes següent
mensual d’activitat

100%

Actualització dels plànols

100%

Als 6 mesos de l’inici del contracte
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Presentació del Pla de Als 3 mesos de l’inici del contracte
mesura de riscos laborals
Substitució planta
refredadora

100%

A les 15 setmanes de la signatura 100%
del contracte

En les seves propostes tècniques, els licitadors hauran de presentar una proposta d’indicadors
que com a mínim han de contemplar les variables mostrades en la taula anterior. Els
indicadors que proposin, a criteri del CSAPG, podran afegir-se al règim de penalitzacions que
es descriu a continuació.
Les dues parts es reuniran trimestralment per analitzar l’evolució dels indicadors i valorar, en
el seu cas, l’aplicació de les possibles penalitzacions.
El centre podrà prendre les mesures de control que consideri necessàries per al compliment
de les obligacions a les que estigui sotmès l’adjudicatari com a conseqüència del contracte.
S’estableix una penalització d’un 2% de la quota mensual fixa del servei, a partir del segon
incompliment del període de la freqüència establerta.
A partir del tercer incompliment del període, s’estableix una penalització del 3%.
Quan el CSAPG decideixi aplicar qualsevol de les penalitzacions establertes en el present Plec
de Condicions, comunicarà per escrit a l’empresa adjudicatària el motiu de la mateixa, el
percentatge que representa la penalització i l’import absolut de la mateixa, a la qual l’empresa
s’hi podrà oposar raonadament. A l’escrit d’oposició de l’empresa, el CSAPG haurà de
respondre comunicant la decisió final.
L’empresa adjudicatària, salvat justificació, haurà d’abonar al CSAPG aquests imports durant el
mes següent de l’aplicació.

15. SERVEIS ENERGÈTICS
El CSAP es planteja la reducció en la mesura del possible de les ineficiències de les seves
instal·lacions i els consums innecessaris derivats de les seves activitats, contribuint així a la
consecució dels objectius de reducció de les energies consumides, participació de les energies
renovables i les emissions de CO2 a l’atmosfera.
Així mateix i donada l’antiguitat d’una part de les instal·lacions, les modificacions normatives i
els canvis en l’activitat sanitària dels darrers anys, l’HCAP requereix una reforma de les
instal·lacions, a l’hora que en millori la seva eficiència energètica. La realització d’aquest plec
s’ha basat en l’auditoria energètica realitzada durant l’any 2016 en compliment al Reial Decret
56/2016.
En aquest sentit, i amb aquests objectius, aquest contracte inclou:
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- L’execució de reformes de les instal·lacions (Mesures de conservació de l’energia);
- El control dels consums energètics i del balanç energètic de l’edifici per a cada font
d’energia (gas i electricitat);
- Conducció de les instal·lacions dins dels paràmetres eficients;
- Gestió d’alarmes i d’indicadors d’eficiència energètica
- La garantia d’un percentatge d’estalvi energètic (EEG) respecte al consum de gas i
electricitat de l’any 2018.
Serà el CSAPG qui tindrà la titularitat dels contractes d’energia i realitzarà el pagament de les
factures d’energia a l’empresa subministradora i comercialitzadora.
15.1.

MESURES DE CONSERVACIÓ DE L’ENERGIA

L’empresa adjudicatària haurà d’assolir els estalvis garantits durant el període del contracte.
Els estalvis garantits pels licitadors hauran de ser els de la següent taula i garantir les
condicions de confort i funcionament que l’usuari i l’edifici requereixen:

Energia

Estalvi Garantit

Electricitat

16,74%

Gas Natural

22,30%

Les mesures de conservació de l’energia (MCEs) que s’han d’implantar a l’hospital, deduïdes
de l’auditoria de l’annex 4, i que les empreses licitadores hauran de valorar en termes de costbenefici són:
MCE 1.- Calderes + sistema de bombeig. Millora 4 de l’auditoria.
MCE 2.- Enllumenat LED. Millora 2 de l’auditoria.
MCE 3.- Control llum natural nivell 3. Millora 3 de l’auditoria.
MCE 4.- Posta al dia dels climatitzadors. Millora 12 de l’auditoria.
MCE 5.- Regulació de llum/clima consultes 1. Millora 16de l’auditoria.
MCE 6.- Monitorització + Gestió energètica. Millora 19 de l’auditoria.
MCE 7.- Renovació d’elements de control. Millora 13 de l’auditoria.
MCE 8.- Programadors fancoils. Millora 14 de l’auditoria.
Pel que fa a la substitució de la planta refredadora, corresponent a la millora 11 de
l’auditoria, veure apartat 16 del present PPT. El servei d’eficiència energètica ha de garantir
l’estalvi degut al canvi de la refredadora.
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Totes les actuacions proposades caldrà que compleixin la normativa vigent de referència, i
serà necessari que les solucions tècniques aportades siguin avaluables i validades pels
responsables tècnics del CSAPG abans de la seva execució.
Una descripció més detallada i el cost individual de les MCEs es presenta a l’annex 4,
corresponent a l’auditoria energètica realitzada.
La relació de MCEs té caràcter tancat i el cost d’implantar-les s’estima en 242.959 € (sense
IVA), i el cost individual estimat es pot trobar a l’annex 4. S’ha incrementat l’import únicament
les millores de gestió i control (MCE 4 a MCE 8) en un 15% per adequar als costos d’instal·lació
reals.
Els licitadors hauran de presentar les seves millors propostes tècniques que compleixin
aquests requeriments mínims.
Altres propostes que puguin donar estalvi, fruit de l’avenç tecnològic o de la regulació legal de
l’ús de les tecnologies, es podran proposar al llarg de la durada del contracte per si el CSAPG
considerés procedent la seva incorporació.
Els licitadors hauran de presentar un projecte que inclogui, com a mínim: memòria, estat
d’amidaments, esquemes i plànols, pla d’execució i equip humà i tècnic executiu; la qualitat
tècnica del qual serà avaluable de forma subjectiva.
En el cas de que alguna de les MCEs no es realitzi per motius acordats entre l’empresa
adjudicatària i el CSAPG, l’adjudicatària haurà de proposar al CSAPG per la seva acceptació
alguna nova MCE pel mateix import que la MCE no realitzada que permeti assegurar els EEG.
15.2.

GARANTIA D’ESTALVI ENERGÈTIC

El període de garantia de rendiment energètic és a partir del màxim sis mesos des de la
signatura del contracte fins a l’últim dia de vigència d’aquest. Una bona part d’aquest objectiu
s’aconseguirà amb la implantació de les MCEs per part de l’adjudicatari, juntament amb
l’operació de les instal·lacions.
En la taula següent es relacionen els estalvis que es preveuen obtenir amb cada una de les
MCEs descrites:
Millora Enllumenat LED

Estalvi Electric

Enllumenat LED

153.567 kWh

Control Llum natural nivell 3 1

14.327 kWh

Millora Calderes

Estalvi Electric
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Calderes Oli + Bombes

119.071 kWh

392.524 kWh

Millora Gestió i Control

Estalvi Electric

Estalvi Gas
Natural

Posta al dia Climatitzadors

40.467 kWh

181.845 kWh

Regulació de llum/clima consultes 1

8.382 kWh

15.600 kWh

Monitorització + Gestió Energètica

118.417 kWh

97.565 kWh

Renovació elements de control

23.470 kWh

90.923 kWh

Programadors Fancoils

8.395 kWh

36.326 kWh

A més s’ha de incloure la garantia de rendiment energètic de l’estalvi que s’obtingui del
canvi de refredadora segons Subministrament i i Instal·lació Planta Refredadora.

Millora Refredadora

Estalvi Electric

Canvi refredadora

68.936 kWh

Estalvi Gas
Natural

L’estalvi total de les millores és:

Estalvi anual EE
(kWh)
Calderes +
bombes

Estalvi anual GN
(kWh)

119.071

392.524

68.936

0

Instal·lació LED

167.894

0

Gestió i Control

199.131

422.259

555.032

814.783

3.316.215

3.661.361

16,74%

22,30%

Planta refredadora

Consum 2018
Estalvi

L’adjudicatari haurà de garantir aquests estalvis.
15.2.1.

TARIFES DE REFERÈNCIA
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Les tarifes energètiques de referència per al càlcul dels estalvis garantits (EEG) no variaran
durant tota la durada del contracte. Es planteja un tarifa de referència pel gas natural i una
altra per l’electricitat.
Les tarifes energètiques de referència es calculen sumant els termes d’energia, i impostos que
li corresponen en les factures, excepte l’IVA, de l’any 2018 partit pel consum total en kWh del
mateix any.
Les tarifes de referència són:
Electricitat: tarifaelec = 81,91 €/MWhe
Gas Natural: tarifagas = 27,58 €/MWhPCS
15.2.2.

MESURA DELS ESTALVIS ACONSEGUITS

Els estalvis aconseguits de gas natural i electricitat es calcularan de la següent manera amb els
valors de tarifes de referència:
Estalvis aconseguits (€) = (estalvi_elec x tarifaelec) + (estalvi_gas x tarifagas)
On:
Estalvi_elec: estalvis en electricitat (kWhe) calculats en base al consum elèctric de referència
(kWhe) i el consum elèctric real (kWhe) segons les factures de companyia de subministrament,
sense el consum del CLI LAB.
Estalvi_gas: estalvis en gas natural (kWh PCS) calculats en base al consum de gas natural de
referència (kWh PCS) i el consum de gas natural real (kWh PCS) segons les factures de
companyia de subministrament.
15.3.

RETRIBUCIÓ DELS ESTALVIS ENERGÈTICS

El contracte es planteja, en la seva vessant de Serveis de millora de l’eficiència energètica, sota
un model de contracte de rendiments energètics amb estalvis garantits i compartits, de tal
manera que l’estalvi aconseguit, diferència entre la despesa energètica de referència (any
2018) abans de la implementació de les MCEs i la despesa després de la seva implantació, es
destini a:
a)

Retribuir l’empresa adjudicatària per la seva gestió energètica eficient.

b)

Que el CSAPG obtingui un estalvi real, directe i garantit en la despesa energètica.

La retribució de l’empresa (a) anomenada Quota d’Eficiència, serà sempre, lògicament menor
als estalvis energètics garantits.
La durada del contracte s’estableix en 5 anys i la quota d’eficiència es calcula amb els estalvis
garantits, segons l’apartat 15.2, excepte els deguts a la planta refredadora que ja són part de
la quota de la refredadora però si que se’n garanteix l’estalvi en el consum.
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Electricitat

Gas Natural

Estalvi de Consum Garantit (kWh)

555.032

Consum Refredadora (kWh)

-68.936

Consum Quota Eficiència (kWh)

486.096

814.783

Tarifa (€/kWh)

0,08191

0,02758

Quota Eficiència (€)

39.816 €

814.783

22.472 €

La quota d’eficència resultant és:
Any

Quota d’Eficiència ( euros s/IVA )

Any 1

31.144€

Any 2

62.288€

Any 3

62.288€

Any 4

62.288€

Any 5

62.288€

Durant el primer any la quota d’eficiència serà del 50% del valor, degut a que durant aquest
període s’estaran implantant les MCEs i s’estarà assumint el control de les instal·lacions.
La quota d’eficiència estarà condicionada pel compliment dels estalvis energètics garantits en
les taules de l’apartat 15.2. L’incompliment d’aquests estalvis donarà lloc a l’aplicació del
règim de penalitzacions de l’apartat 15.4.
15.4.

RÈGIM DE BONIFICACIONS I PENALITZACIONS

Si anualment s’acredita la consecució d’estalvis superiors als garantits (ESG) la seva retribució
es farà d’acord amb la següent fórmula:
Bonificació ESG (€) = 0,50 x ((estalvi_elec x tarifa_anyelec) + (estalvi_gas x tarifa_anygas_)
Si no s’aconsegueix la totalitat de l’estalvi garantit en l’apartat 15.2. d’aquest plec s’imposarà
la següent penalitat:
- Si s’aconsegueixen estalvis superiors al 98% no s’aplicarà cap penalització
- Si els estalvis assolits estan entre el 75% i el 98% dels estalvis garantits, la penalitat que
s’aplicarà serà la corresponent al 25% del cost per el CSAPG de les energies no estalviades.
- Si els estalvis assolits estan entre el 60% i el 75% dels estalvis garantits, la penalitat que
s’aplicarà serà la corresponent al 50% del cost per el CSAPG de les energies no estalviades.
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- Si els estalvis obtinguts són inferiors al 60% dels estalvis garantits, la penalitat que
s’aplicarà serà la corresponent al 100% del cost per el CSAPG de les energies no
estalviades. En aquest cas el CSAPG podrà optar a resoldre el contracte, sense dret a
rescabalar-se les inversions realitzades.
El càlcul del cost pel CSAPG de les energies no estalviades es farà de la següent manera:
Energies no estalviades (€) = (estalvi_elec – _estalvi_elec_garantit) x tarifa_anyelec)
+ (estalvi_gas – _estalvi_gas_garantit) x tarifa_anygas)
On les tarifes energètiques pel càlcul de les bonificacions i penalitzacions correspondran a les
tarifes integrades pel terme d’energia, i els impostos que li corresponen en les factures
(excepte l’IVA) de l’any en curs, partit pel consum total en kWh del mateix any.
estalvi_elec_garantit: Estalvis en electricitat garantits (kWhe), calculats en base al consum
elèctric de referència (kWhe) i al percentatge d’estalvis elèctrics compromesos segons
l’apartat 15.2.
estalvi_gas_garantit: Estalvis en gas natural garantits (kWh PCS) calculats en base al
consum de gas natural de referència (kWh PCS) i al percentatge d’estalvis de gas natural
compromesos segons l’apartat 15.2.

15.5.

SEGUIMENT DEL CONTRACTE

Pel correcte seguiment del contracte és important que l’adjudicatari implementi tots els
elements de camp necessaris per poder identificar les possibilitats de millora, seguiment dels
consums, les condicions de confort i realitzar correctament la verificació dels estalvis assolits,
prestació que forma part també del contracte.
Les dades de consums energètics s’han de presentar als informes trimestrals i anuals. El
licitador haurà d’incloure a la seva oferta el procediment de recollida i presentació de les
dades; a més d’indicar quines eines i programes de gestió utilitzarà.
a)
Informe trimestral d’estalvis garantits que es lliurarà dins dels 30 dies naturals
posteriors a la finalització del trimestre. Aquest document recollirà la següent informació:
 Consums reals per mes de cadascuna de les fonts energètiques (kWh)
 Estalvis reals per mes de cadascuna de les fonts energètiques (kWh)
 Estalvi econòmic real per mes (€) segons tarifes de referència
 Percentatge d’estalvis aconseguits respecte el garantit (%)
b)
Informe anual d’estalvis garantits que es lliurarà dins dels 45 dies naturals posteriors
a la finalització de l’any. Aquest document recollirà la mateixa informació que els informes
trimestrals a més del càlcul de les bonificacions per ESG o penalitzacions.
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L’adjudicatari haurà de reportar tota la informació i documentació que, a banda de la que aquí
es relaciona, li sigui sol·licitada per part dels responsables del CSAPG.
L’empresa adjudicatària designarà un tècnic acreditat en gestió energètica, en particular en el
protocol EVO, el qual tindrà la dedicació que requereixi la correcta gestió de la prestació del
servei.

15.6.

GESTIÓ TÈCNICA I ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS

L’adjudicatari serà l’encarregat de realitzar la gestió tècnic i energètica de les instal·lacions
objecte del contracte, optimitzant els recursos i operant les instal·lacions amb criteris
d’eficiència energètica i respecte mediambiental, assegurant els nivells de confort requerits en
cada àrea de l’edifici en base a la normativa vigent i les prescripcions tècniques que
estableixen el present plec. L’assoliment dels objectius d’estalvi energètic no serà mai a canvi
de penalitzar els paràmetres de confort i seguretat fixats.
Així mateix, realitzarà les actuacions necessàries per a la mesura del rendiment de les
instal·lacions. Anirà a compte i càrrec de l’empresa adjudicatària, l’adequació del sistema de
gestió de l’edifici amb ampliació d’entrades i sortides, si cal, per incorporar les lectures
necessàries per monitoritzar la despesa energètica.
L’anàlisi dels contractes energètics subscrits pel CSAPG i l’assessorament per la seva
racionalització i millora constitueix part de les prestacions integrades en aquest contracte.

15.7.

PLA DE MESURA I VERIFICACIÓ DEL RENDIMENT ENERGÈTIC

Serà obligatori la supervisió del pla per part d’un tècnic amb titulació Certified Measurement
& Verification Professional, en endavant CMVP. Les empreses licitadores hauran d’adjuntar el
certificat acreditatiu (no incloure aquest certificat en el sobre B de l’oferta s’entendrà com que
no es disposa de cap tècnic titulat i la puntuació obtinguda en aquest apartat serà zero punts).
Les empreses licitadores presentaran a les seves ofertes tècniques la proposta del Pla de
Mesura i Verificació (Pla M&V) on s’hauran d’incloure totes les MCEs requerides seguint el
Protocol Internacional de Mesura i Verifiació del Rendiment Energètic (IPMVP) EVO 100001:2010.
Les empreses licitadores hauran d’indicar:
- L’opció escollida de mesura i verificació (A, B, C o D);
- Els mitjans que han de permetre fer un seguiment dels estalvis, segons l’opció escollida;
- Variables independents que es tindran en compte per cada font energètica amb estació de
referència si s’utilitzen dades meteorològiques;
- Factors estàtics que es tindran en compte.
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El Pla M&V ha d’incloure la mesura i verificació de la planta refredadora i de les energies
renovables.
En la proposta del sobre B no podran incloure cap dada que pugui donar a conèixer si
l’empresa licitadora inclou la millora de la instal·lació d’energies renovables, al ser aquest un
criteri de valoració automàtica a incloure en el sobre C. La inclusió d’aquesta informació serà
motiu d’exclusió.
El CSAPG podrà designar un enginyer extern per validar el Pla M&V i el seguiment dels estalvis
anuals. La seva contractació anirà a càrrec del CSAPG.

15.8.

DADES PERÍODE DE REFERÈNCIA

El període de referència és de l’1 de gener de 2018 a 31 de desembre de 2018. En la taula
següent es recullen els horaris de funcionament i consignes de treball de diferents àrees de
l’hospital segons els usos.

Activitat

Horari
genèric

Jornada
laboral

Consigna
Temperatura
Mínima (ºC)

Consigna
Temperatura
Màxima (ºC)

Magatzems

8 h a 15 h

Laborables

22

25

Consultes

8 h a 20 h

Laborables

22

24

Oficines i
despatxos

8 h a 17 h

Laborables

22

24

Assistencial –
Hospitalització

24 h

Tots els dies

22

24

Grans
equipaments

8 h a 20 h

Tots els dies

22

24

Urgències

24 h

Tots els dies

22

24

Espais Comuns

24h

Tots els dies

22

24
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Cal tenir en compte que globalment es tracta d’un centre que funciona les 24 hores al dia, tots
els dies de l’any.

15.9.

MILLORES EN ENERGIES RENOVABLES.

Les empreses licitadores poden presentar com a millora d’eficiència energètica la instal·lació
d’energies renovables com és l’energia solar fotovoltaica, descrita en la millora 19 de
l’auditoria energètica. L’energia elèctrica serà autoconsumida per l’edifici i situada a una de les
cobertes del mateix segons la normativa vigent en el moment de la instal·lació.
Aquesta millora no tindrà cap cost pel CSAPG i serà avaluable en el sobre C.
L’estalvi generat per aquesta millora es sumarà a l’estalvi energètic total de l’edifici i es tindrà
en compte per complir l’estalvi garantit i per les bonificacions que comportin segons els
apartats 15.3. i 15.4.

Estalvi

Estalvi
Impost

Total

elèctric

Estalvi

1.083 €

117 €

2.412 €

1.818 €

1.624 €

176 €

3.618 €

29.600

2.425 €

2.165 €

235 €

4.825 €

37.000

3.031 €

2.707 €

293 €

6.031 €

Potencia
kWp

Electricitat
Anual (kWh)

Terme
Energia

Terme de
Potencia

10

14.800

1.212 €

15

22.200

20
25

16. SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ PLANTA REFREDADORA
Aquest apartat servirà per definir les condicions tècniques generals pel subministrament i la
instal·lació d’una nova planta refredadora a l’HCAP, a partir de la millora 11 de l’auditoria amb
un cost previst de 113.000 €; així com les instal·lacions associades per tal de garantir el confort
tèrmic del centre.
16.1.

INSTAL·LACIONS ACTUALS

Actualment l’hospital disposa de dues plantes refredadores d’aigua condensades per aire,
ubicades a la coberta de l’edifici “torre”, que produeixen l’aigua freda necessària per tota la
climatització del centre. La refredadora Trane, instal·lada l’any 2008, cobreix el 100% de la
demanda durant tot l’any; mentre que la Carrier, instal·lada l’any 1994, no dóna garanties de
servei en cas de situació d’emergència per fallada de la Trane.
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Les plantes refredadores tenen el seu propi grup de bombeig i funcionen contra un col·lector
principal. Els equips funcionen segons demanda per control de temperatura.
16.2.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

El present contracte inclou el subministrament i instal·lació d’una nova planta refredadora en
substitució de la instal·lada actualment de la marca Carrier; amb l’objectiu d’actualitzar la
producció tèrmica de l’hospital, garantir el subministrament de fred per cobrir les necessitats
del centre i millorar l’eficiència energètica. La modalitat serà de “claus en mà”; és a dir que
inclourà tot el necessari pel correcta funcionament de la instal·lació (mitjans d’elevació,
adaptacions de bancada, elements auxiliars, taxes,...).
A continuació es descriuen les característiques mínimes de la instal·lació per cada un dels
elements principals:
a)

PLANTA REFREDADORA

La planta refredadora condensada per aire a instal·lar ha de ser d’última generació amb una
capacitat frigorífica mínima de 850 kW i un consum elèctric màxima de 290 kW, per unes
condicions de treball de 35ºC de temperatura ambient, 12ºC de temperatura d’entrada a
l’evaporador i 7ºC de temperatura de sortida de l’evaporador. L’eficiència energètica serà
superior a la Trane instal·lada, sent a partir d’ara la nova planta refredadora la que treballarà
normalment, i la Trane quedaria com back-up. L’ESEER (coeficient de rendiment energètic
estacional) de la Trane instal·lada és del 4,06.
Les ofertes amb màquines amb capacitat frigorífica inferior i/o potència elèctrica superior a
les indicades en el paràgraf anterior quedaran excloses.
La planta refredadora a instal·lar està condicionada per l’espai disponible i la capacitat de
càrrega, donat que substitueix a la planta refredador Carrier actual; per tant es podrà aprofitar
i adaptar la bancada existent i en cap cas la planta refredadora oferta podrà tenir un pes
superior a 7.830 kg (En la fitxa tècnica que s’entregarà en el sobre 3 ha d’estar indicat el pes
total de la màquina).
Dins dels treballs a realitzar, l’empresa adjudicatària es farà càrrec del desmuntatge, retirada i
trasllat al corresponent gestor de residus autoritzat de la planta refredadora actualment
instal·lada Carrier i dels elements auxiliars (trams canonada, cablejat elèctric, sondes,...),
líquids refrigerants o qualsevol altre element que sigui desmuntat. Prèviament al desmuntatge
es realitzarà la recuperació del gas refrigerant per la seva correcta destrucció i entrega de
certificat acreditatiu corresponent.
Durant la instal·lació, la refredadora Trane ha de seguir funcionant en règim i la programació i
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en l’execució dels treballs s’haurà de tenir en compte. En cas de que s’hagi de realitzar talls
elèctrics o hidràulics s’haurà de coordinar i acordar les dates i horaris de realització amb els
responsables del centre per tal de minimitzar l’afectació en el confort dels pacients, usuaris i
treballadors.
Les característiques principals de la planta refredadora a instal·lar hauran de ser:
- 2 circuits frigorífics totalment independents
- Compressors tipus cargol encapsulats amb mínim 4 etapes o variador de velocitat
- Ventiladors del condensador amb control i regulació de velocitat
- Bateries de condensació alumini-alumini
- Baix nivell sonor pel funcionament en horari nocturn, tenint en compte que està en una
coberta de l’hospital i en un entorn urbà amb blocs d’edificis propers.
- Gas refrigerant R-134A. En cas de que es proposi un altra gas refrigerant, justificar millores
respecte el R-134A
- Materials tractats per exposició a l’exterior
- Incloure interfície de comunicació BAcnet o ModBus
- Compliment de la normativa d’Ecodiseny 2018.

b)

INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA

Els treballs inclouran l’adequació del circuit hidràulic fent les modificacions corresponents. La
canonada serà d’acer negre sense soldadura, amb pintura d’imprimació, posterior folrat amb
l’aïllant tèrmic (escuma elastomèrica) d’espessor adequat segons normativa de referència, i
recobriment amb alumini; i amb els punts d’ancoratge corresponents.
L’abast dels treballs inclourà la substitució de vàlvules de tall, de regulació de cabal (tipus TA) i
instal·lació d’elements com termòmetres, purgadors automàtics, manòmetres, interruptors de
flux, elements antivibradors,...

c)

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

El cablejat elèctric existent que alimenta la Carrier es podrà aprofitar; però s’haurà de
reformar el quadre elèctric existent:
- Substituint els actuals fusibles per un interruptor de tall magnetotèrmic de comandament i
protecció de potència adequada;
- Modificació ubicació interruptors, proteccions,...;
- I totes les accions necessàries per adequar-lo a la normativa vigent de referència, incloent
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comptadors elèctrics en compliment de RITE.

d)

INTEGRACIÓ SISTEMA DE GESTIÓ I CONTROL CENTRALITZAT

La proposta dels licitadors haurà d’incloure la integració de les dues plantes refredadores al
sistema de gestió i control centralitzat d’instal·lacions existent a l’hospital de la marca TREND
instal·lant com a mínim:
- Interfícies de comunicació a les dues refredadores
- Quadre de control
- Elements de camp (sondes de temperatura a la impulsió i retorn)
- Maniobra de posada en marxa i parada de les refredadores
- Programació i creació de pantalles amb possibilitat de consignes d’horaris i calendari,
emmagatzematge d’històrics
- Posada en marxa del sistema

e)

ALTRES

L’empresa adjudicatària haurà de realitzar proves d’estanqueïtat, tant dels circuit frigorífic
com hidràulic i entregar els corresponents certificats.
La posada en marxa de la màquina l’haurà de realitzar el fabricant o servei tècnic autoritzar;
entregant la corresponent documentació acreditativa.
Al finalitzar l’obra s’haurà de fer entrega dels documents de garantia.
La documentació tècnica i manuals de manteniment s’haurà d’entregar, com a mínim, en
idioma castellà.
L’empresa adjudicatària haurà de realitzar les gestions oportunes per fer la declaració de la
modificació de la instal·lació (seguretat industrial i ITE); i assumir els costos associats; incloses
les taxes corresponents.
S’haurà de fer entrega de tots els certificats de gestió i tractament de residus.
Previ a l’inici de l’obra s’haurà de realitzar tot allò referent a la coordinació empresarial en
matèria de Prevenció de Riscos Laborals.
Plànols as-built de la instal·lació realitzada; utilitzant com a base els arquitectònics que ja
disposa l’hospital.
El adjudicatari estarà obligat a adaptar-se en tot moment a la legislació vigent, pel que fa a la
qualitat, la logística, les normatives i les responsabilitats del subministrament i instal·lació.
El manteniment preventiu i la mà d’obra del manteniment correctiu de la planta refredadora i
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elements auxiliars associats està inclòs en l’import del Servei de manteniment multitècnic
durant tota la vigència del contracte. Durant el període de garantia l’empresa adjudicatària es
farà càrrec; i assumirà la totalitat del cost, del manteniment preventiu i correctiu, inclòs
recanvis, de la planta refredadora.

17. PREVENCIÓ RISCOS LABORALS
L’empresa adjudicatària garantirà a tots els operaris (propis i subcontractats) tots els mitjans
de seguretat necessaris, obligant a complir tota la legislació vigent en matèria de salut laboral,
i 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 l’article 24 de la llei esmentada.
En compliment de l’especificat en l’article 24 de la Llei 31/1995 de “Coordinació d’Activitats
Empresarials” caldrà fer seguiment al procediment intern que l’HCAP té establert.
Respecte el pla d’emergència de l’HCAP, l’empresa adjudicatària s’haurà d’implicar i participar
en la mesura que indiqui el pla corresponent i el manual general d’autoprotecció de l’HCAP,
per garantir la pròpia seguretat i la de les altres persones que puguin romandre en el centre;
així com per preservar la integritat dels béns i patrimoni dels centres.
En el cas que al CSAPG se l’imposés alguna sanció per part de l’autoritat competent, com a
conseqüència de l’incompliment de mesures preventives per part del personal de l’empresa
adjudicatària, el CSAPG repercutirà i deduirà aquestes quantitats de les factures que hagin
d’abonar a l’empresa.
S’estableix un termini màxim de tres mesos des de l’adjudicació, per que l’empresa
adjudicatària, desenvolupi el seu Pla de Mesura de Riscos Laborals propi de l’activitat a
desenvolupar al CSAPG, on es recollirà l’avaluació de riscos i la planificació de l’acció
preventiva, essent el seu incompliment motiu de resolució del contracte.
Com a part de la coordinació empresarial i amb l’objectiu d’assegurar que les empreses que
presten serveis de forma continuada als centres del CSAPG tenen donats d’alta a la Seguretat
Social el personal contractat, l’empresa adjudicatària en les factures que emetin per la
prestació del servei haurà d’adjuntar per tal d’acreditar-ho:
- Certificat d’estar al corrent de les obligacions de la Seguretat Social
- Model TC1 o RNT
- Model TC2 o RLC
Indicant en els documents corresponents aquells treballadors que realitzen el servei en els
centres del CSAPG.
La presentació d’aquestes acreditacions és requisit indispensable per poder procedir a la
validació de les factures per part dels responsables del CSAPG.
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18. RESPONSABILITAT CIVIL
L’adjudicatari estarà obligat a indemnitzar al CSAPG, al personal d’aquest, a usuaris o tercers
per tots i cadascun dels perjudicis i danys personals, materials o conseqüència que per raó de
fallades o avaries de la instal·lació, dipòsits, productes subministrats, vehicles, actuacions del
seu personal, hagin estat produïdes.
El CSAPG podrà descomptar la compensació econòmica corresponent de les factures que
l’adjudicatari presenti.
No obstant l’anterior, l’adjudicatari haurà de disposar d’un pòlissa de responsabilitat civil de
com a mínim 1.000.000 €, que haurà de presentar a la signatura del contracte.
19. PROTECCIÓ DE DADES
L’empresa adjudicatària tindrà el deure de guardar la màxima confidencialitat sobre les dades
de caràcter personal a les quals pugui tenir coneixement per raó del contracte,
responsabilitzant-se que el seu personal compleixi aquesta obligació. Especialment, aquesta
obligació de confidencialitat tindrà per objecte salvaguardar la intimitat dels pacients del
CSAPG.
La vulneració del deure de confidencialitat sobre les esmentades dades o l’incompliment de
les obligacions de protecció de dades de caràcter personal per part de l’empresa o personal
del seu servei, podrà ser causa de resolució del contracte, sense perjudici de les accions de
responsabilitat civil o penal que s’escaiguin.
L’obligació de confidencialitat subsistirà fins i tot després de l’extinció del contracte i només
podrà desaparèixer quan les informació o dades a les que s’hagi tingut accés perdin la condició
de confidencials, per haver estat publicades, siguin de general coneixement o per qualsevol
altra causa.

20. FACTURACIÓ
Els pagaments dels treballs objecte d’aquest contracte es realitzaran a través de factures
emeses per l’adjudicatari i conformades pel Departament d’infraestructures de serveis
generals del CSAPG, diferenciades en els conceptes que es detallen a continuació:
a)
Per l’apartat Servei de manteniment multitècnic l’empresa adjudicatària emetrà
factures amb periodicitat mensual d’1/12ª part de l’import resultant de la seva oferta.
Tal i com es determina a l’apartat Q del quadre de característiques, únicament per aquest
concepte hi haurà revisió anual de preus que serà referenciat per les variacions del salari del
conveni d’aplicació. S’aplicarà el 80% del percentatge de variació del salari a l’import
d’adjudicació o de l’any anterior.
b)
Pels conceptes de Materials, reparacions i recanvis l’empresa adjudicatària emetrà
factures amb periodicitat mensual del subministrat o feines executades en el període.
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c)
Per l’apartat Eficiència Energètica l’empresa adjudicatària emetrà factures amb
periodicitat mensual de la part corresponent de la quota energètica indicada en l’apartat 15.3
del present plec.
d)
Per l’apartat Instal·lació planta refredadora l’empresa adjudicatària emetrà factures
amb periodicitat mensual de 1/12 part de l’import resultant de la seva oferta.
Cada línia de factura haurà d’incorporar el codi d’expedient del procediment (CSAPG
2019/07).
La facturació serà mensual i a mes vençut, presentant la factura abans del dia 5 del mes
següent, desglossada d’acord amb les directrius del CSAPG.

21. ANNEXES
Annex 1 – Plànols
Annex 2 – Inventari LINX
Annex 3 – Persones a subrogar
Annex 4 – Auditoria Energètica
22. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
SOBRE A
- Certificat ISO 9001: Que l’empresa disposi d’un sistema de gestió de qualitat de productes i
serveis
- Certificat ISO 14001: Que l’empresa disposi d’un pla de tractament ambiental
- Certificat OHSAS 18001: Que l’empresa aplica un sistema de gestió de seguretat i salut en
el treball
- La demés documentació que sigui requerida als Plecs de Clàusules Administratives del
contracte.
SOBRE B
La proposta tècnica haurà de contenir els aspectes que s’enumeren a continuació. Per tal de
facilitar l’avaluació i valoració per part dels tècnics del CSAPg, es demana explícitament que les
propostes dels licitadores mantinguin el mateix ordre i apartats:
1.- METODOLOGIA DE TREBALL:
- Manteniment preventiu: pla de manteniment anual amb operacions i freqüències per
tipologia d’equip o instal·lació
- Prevenció i control de legionel·la: operacions, controls i actuacions encaminades a
minimitzar el risc de proliferació de la legionel·la.
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- Manteniment conductiu: pla d’accions de conducció i vigilància generals del centre i
específiques del bloc quirúrgic, amb operacions i freqüències
- Manteniment predictiu: pla d’accions per anticipar-se a avaries amb operacions i
freqüències
- Manteniment correctiu: descripció del servei de guàrdia localitzable
Per cada una de les prestacions de manteniment el licitador haurà d’incloure la relació de
treballs que realitzarà amb empreses subcontractades, indicant el nom de l’empresa i
modalitat del contracte amb les inclusions i exclusions.
2.- PERSONES
- Coordinador de Manteniment: currículum vitae
- Operaris de Manteniment: Funcions i tasques. Currículum vitae. Calendari anual amb
distribució de torns i presències.
- Dotació i horari del personal assignat.
- Estructura de l’empresa
3.- MITJANS TÈCNICS
- Eines i equips exclusius
- Eines i equips a disposició del CSAPG
5.- INDICADORS DE QUALITAT DEL SERVEI
- Proposta d’indicadors de qualitat de servei
6.- EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
- Projecte tècnic de mesures de conservació d’energia
- Organització dels treballs i calendari d’implementació de les MCEs
- Model de Pla de Mesura i Verificació i Informes de seguiment
7.- PLANTA REFREDADORA
- Planning/cronograma d’execució de l’obra (des d’inici d’obra a posada en marxa i entrega
documentació). No indicant calendari des de la signatura del contracte.
- Descripció de l’execució de l’obra i la integració al sistema de gestió centralizada

SOBRE C
PLANTA REFREDADORA
- Documentació tècnic de la planta refredadora, en els que contingui tots els paràmetres que
són objecte de valoració de forma automàtica degudament senyalitzats/destacats.
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o

Capacitat frigorífica màxima de la planta refredadora en kW

o

Consum elèctric màxima de la planta refredadora en kW

o

Coeficient de rendiment energètic estacional (ESEER)

o

Compliment de la normativa d’Ecodiseny 2018

23. VISITA A LES INSTAL·LACIONS
La visita a les instal·lacions de l’hospital és obligatòria per poder participar al procediment. En
aquest sentit, s’efectuarà visita a les instal·lacions el dia 19 de novembre de 2019 a les 10:00
hores. Les empreses interessades hauran de personar-se al hall de l'Hospital Comarcal de l'Alt
Penedès el dia i l'hora indicats.
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