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INFORME
Títol:

Contractació del servei de manteniment d’instal·lacions elèctriques en edificis
municipals
Referència: Expedient 3210/2019
Òrgan que l’ha demanat: Servei de Compres i Contractacions
Assumpte:
Valoració del sobre número 2 documentació tècnica
ANTECEDENTS
En data 24 d’abril de 2019, de la Junta de Govern Local va aprovar el plec de clàusules
administratives i tècniques que regiran la contractació del servei de manteniment de les
instal·lacions elèctriques en edificis municipals.
El criteris de Valoració són els següents:




Criteris que depenen d’un judici de valor. Fins a 26 punts
Criteris automàtics o fórmules matemàtiques. Fins a 74 punts

Criteris que depenen d’un judici de valor: 26 punts
 2.1 Organigrama de funcionament general i mitjans del contractista 6 punts
o
o
o
o

La relació del personal destinat a cada servei amb l’horari que realitzaran i
l’experiència en aquests tipus de treball.
Descripció dels mitjans que permetin complir amb els temps de resposta ofert.
Els mitjans informàtics utilitzats i compatibilitat amb les bases de dades de
l’Ajuntament.

 2.2 Organització i recursos pel manteniment correctiu 6 punts
o
o
o

Descripció del suport tècnic destinat al manteniment correctiu.
Relació del personal destinat al servei de manteniment correctiu, amb disponibilitat
horària i experiència.
Descripció dels mitjans que permetin complir amb els temps de resposta ofert.
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 2.3 Pla de control i resolució d’avaries i del servei de guàrdia 6 punts
o
o

Un organigrama del servei, per l’horari nocturn comprès entre les 19 i les 8 hores
dels dies laborables, i pels caps de setmana i festius.
Descripció del sistema de localització permanent per poder atendre avaries o
accidents que afectin les instal·lacions objecte d’aquest plec de condicions.

 2.4 Planificació de les actuacions normatives i preventives 6 punts
o
o
o

Programa de treballs i calendari d’execució.
Descripció del suport tècnic destinat al manteniment Normatiu-Preventiu.
Relació del personal destinat al servei de manteniment Normatiu-Preventiu, amb
disponibilitat horària i experiència.

 2.5 Criteris de caràcter social (subjectes a judici de valor) 2 punts
o

Disposar d’un pla de formació del personal vinculat al servei que tingui en compte
l’especificitat del contracte, amb calendari d’aplicació i durada del curs. La
puntuació s’atorgarà en funció de les característiques de la formació ofertada,
durada, contingut etc..

FETS
El Servei d’Equipaments Municipals ha revisat la documentació tècnica de les empreses que
han presentat la seva oferta, que són les següents:
(1)
(2)
(3)
(4)

Electricitat Boquet S.L.
Clece S.A.
Comsa Service
MH Industrias SLU

A continuació es detallen les puntuacions assignades pels diferents conceptes, indicant els
aspectes més rellevants de les ofertes de cada empresa,
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 2.1 Organigrama de funcionament general i mitjans del contractista 6 punts
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 2.2 Organització i recursos pel manteniment correctiu 6 punts
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 2.3 Pla de control i resolució d’avaries i del servei de guàrdia 6 punts

 2.4 Planificació de les actuacions normatives i preventives (ajustat al cap. 5)
6 punts
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 2.5 Criteris de caràcter social 2 punts

CONCLUSIONS
La valoració de la documentació continguda en el sobre núm. 2, relativa als criteris
d’adjudicació que depenen d’un judici de valor, per a la contractació del servei de manteniment
de les instal·lacions elèctriques en edificis municipals és la següent:

Mataró, a 26 de juny de 2019
La cap de Servei d’Equipaments Municipals
Marisol Carrillo Muñoz
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