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ANUNCI DE LICITACIÓ
Es convoca licitació per a l’adjudicació pel procediment obert harmonitzat del contracte relatiu
al “Servei d’Assistència tècnica i Manteniment preventiu, conductiu, normatiu i correctiu de
l’equipament audiovisual i el software audiovisual propietat de la fundació privada de l’Hospital
de la santa creu i sant pau al Recinte Modernista de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau”.
NÚM. DE EXPEDIENT: LICFP 19-69
1. Entitat adjudicadora:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Entitat: Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Domicili: Carrer Sant Antoni Maria Claret 167, Barcelona
Localitat i codi postal: 08025
Telèfon: 93.553.79.70
Fax: 93.553.79.77
Perfil del contractant: Perfil del Contractant de la Fundació Privada de l’Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau, integrat a la Plataforma de Contractació pública de la Generalitat
de Catalunya a la pàgina web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=1&keywo
rd=sant+pau&reqCode=viewDetail&idCap=4372858&department=17000&

g) Direcció de correu electrònic: contractaciofp@santpau.cat
h) Tipo de poder adjudicador i principal activitat:
Aquesta entitat és, als efectes de l’article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), un poder adjudicador que no té la
consideració d’Administració Pública. Aquesta condició subjectiva determina el règim
d’aplicació a l’entitat de l’esmentada norma, de conformitat amb el Llibre Tercer de la
mateixa Llei.
El contracte, atenent a la naturalesa jurídica d’aquesta Entitat, és qualifica de contracte
privat, regint-se en quant a la preparació i adjudicació per les disposicions aplicables de
la LCSP i en quant al seus efectes i extinció per les normes de dret privat i aquelles
normes a les que es refereix el paràgraf primer de l’article 319 en matèria
mediambiental, social o laboral (articles 201 de la LCSP); de condiciones especials
d’execució (article 202 de la LCSP); de modificació del contracte (articles 203 a 205 de la
LCSP); de cessió i subcontractació (articles 214 a 217 de la LCSP); de racionalització
tècnica de la contractació (articles 218 a 228 de la LCSP); de les condicions de pagament
establertes als apartats 4rt. de l’article 198, 4rt. de l’article 210 i 1er. de l’article 243,
així com per la causa de resolució del contracte referida a la impossibilitat d’executar la
prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui possible modificar el
contracte conforme als articles 204 i 205 de la LCSP.

Contra el present anunci es pot interposar potestativament el recurs especial en matèria de contractació a que es
refereix l’article 44 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), davant del
Tribunal Català de Contractes de Sector Públic com a òrgan competent per a la resolució del recurs. El termini per
interposar aquest recurs és de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent a aquell en que s'hagués publicat aquest
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i)

CPV:

-

50340000-0 - Serveis de reparació i manteniment d’equipament audiovisual i òptic
79993100-2- Serveis de gestió d’instal·lacions

2. Objecte del contracte:
a) L’objecte del contracte, és el “Servei d’Assistència tècnica i Manteniment preventiu,
conductiu, normatiu i correctiu de l’equipament audiovisual i el software audiovisual
propietat de la fundació privada de l’Hospital de la santa creu i sant pau al Recinte
Modernista de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau”.
b) Tipologia: El present contracte d’acord amb l’article 17 de la LCSP, es configura com un
contracte de serveis, doncs “les prestacions de fer, consisteixen en el desenvolupament
d’una activitat dirigida a l’obtenció d’un resultat diferent al de una obra o un
subministrament”. El mateix, s’adjudicarà mitjançant procediment obert, d’acord amb
el contingut dels articles 156, 157 i 158 de l’actual LCSP; uns articles on es regulen les
normes bàsiques sobre el procediment obert en la seva modalitat de tramitació
ordinària.
Així mateix, i atenent al valor estimat del contracte a licitar –VEC 890.000.-€- (que
esdevé superior a la xifra de 221.000.-€ IVA exclòs), d’acord amb l’article 22.1.b) estarà
subjecte a regulació harmonitzada, aspecte que implicarà l’acompliment d’una sèrie de
terminis i requisits formals legals derivats de la LCSP com de la Directiva 2014/24/UE, i
conseqüentment la preparació d’uns plecs de clàusules particulars i de prescripcions
tècniques que regulin la totalitat dels aspectes a executar del servei de manteniment de
la present licitació.
c) Divisió per lots i número: NO
d) Lloc d’execució: Recinte Modernista de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Carrer
Sant Antoni Maria Claret 167 de Barcelona.
e) Termini d’execució: El termini de durada del contracte serà de dos anys. Podrà ser
objecte de pròrroga pel període de 3 anualitats.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Forma adjudicació: harmonitzat
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4. Pressupost de licitació:
S’entén per pressupost base de licitació, el límit màxim de despesa que en virtut del contracte
pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’Impost del Valor Afegit. El pressupost, es
desglossa amb una part de serveis ordinaris i d’una altra part de serveis extraordinaris.
ADVERTÈNCIA: L’oferta econòmica dels licitadors, en cap cas tant en el concepte dels serveis
d’import fixe anual com dels serveis de l’import variable, podrà ser superior als preus màxims
establerts, doncs els imports reflectits sols poden ser millorats a la baixa, ja que en cas contrari
comportaria l’exclusió del present procediment de contractació.
IMPORT
FIXE ANUAL

IMPORT
VARIABLE
ANUAL

item
1

Punts
6
6

Concepte
Disposició econòmica
A) Manteniment preventiu, conductiu i normatiu de l'equipament de l'inventari annex 38.000,00
i del software
€
AMX:
TOTAL ANUAL
8.000,00 €

item
2

Punts
25
15
8
2
20
5
15

Concepte
A) Conducció d'actes:
Horari laboral
Horari noctur / festiu
Dietes
B) Manteniment correctiu equipament:
Correctiu d'equipament de l'inventari annex 3 Preu hora Horari laboral
Correctiu d'equipament de l'inventari annex 3 Material

3

Disposició econòmica
90.000,00 €
90.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €

4

4

C) Manteniment correctiu i de substitució de contingut dels software
AMX, Preu hora Horari laboral:

5

5
54

D) Lloguer de material
TOTAL ANUAL

35.000,00 €
158.000,00 €

60

TOTAL ANUAL

158.000,00 €

VALOR DEL CONTRACTE (2 ANYS)
PRÒRROGA 1
PRÒRROGA 2
PRÒRROGA 3
MODIFICAT
VALOR TOTAL 5 ANYS

316.000,00 €
158.000,00 €
158.000,00 €
158.000,00 €
100.000,00 €
890.000,00 €

10.000,00 €

En el cas dels SERVEIS EXTRAORDINARIS, només s’abonaran les prestacions efectivament
realitzades, sense que la Fundació resti obligada a exhaurir la totalitat de la partida destinada a
aquest concepte. Els treballs es facturaran per hora de servei prestada, és a dir, per preu hora.
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Pressupost de licitació: CENT CINQUANTA VUIT MIL EUROS (158.000,00.-€) IVA exclòs
anuals, desglossats de la següent manera:
-

Servei de manteniment Preventiu, conductiu i normatiu:
Aquest manteniments preventius, conductius i normatius seran sobre els elements
de l’inventari que consten reproduïts sobre l’Annex 3 i respecte del software AMX.
El pressupost de licitació d’aquesta partida seran de VUIT MIL EUROS (8.000,00.-€)
anuals IVA exclòs, que comprendrà totes les tasques de manteniment preventiu i
normatiu descrites al Plec de Prescripcions Tècniques.

-

Servei de Manteniment Correctiu de l’equipament de l’inventari de l’Annex 3:
El pressupost de licitació d’aquesta partida seran de QUINZE MIL EUROS
(15.000,00.-€)/any, IVA exclòs, d’acord amb els següents preus màxims unitaris.

Manteniment Correctiu inventari
Annex 3
Preu en horari laboral

-

Preu màxim licitació
28.-€/hora

Servei de Conducció d’Actes: El pressupost de licitació d’aquesta partida seran de
NORANTA MIL EUROS (90.000,00.-€)/any, IVA exclòs, d’acord amb els següents
preus màxims unitaris:
MANTENIMENT CORRECTIU I
CONDUCCIÓ ACTES

-

Preu màxim licitació

Preu en horari laboral

28.-€

Preu en horari nocturn o festiu

30.-€

Preu dietes

16,5.-€

Servei de Manteniment Correctiu i de continguts del software AMX de la Conducció
dels Actes: El pressupost de licitació d’aquesta partida seran de DEU MIL EUROS
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(10.000,00.-€)/any, IVA exclòs, d’acord amb els següents preus màxims unitaris.

Manteniment Correctiu i de continguts
del software AMX
Preu en horari laboral

-

Preu màxim licitació
40.-€/hora

Partida de Lloguer de material: El pressupost de licitació d’aquesta partida seran de
35.000,00 €/any.

(*) La Fundació no estarà obligada a exhaurir aquestes partides, i només abonarà els serveis
efectivament prestats o les tarifes de lloguer que pertoquin, que es facturaran d’acord amb
els preus unitaris establerts un cop aplicats els descomptes proposats per l’adjudicatari.

5. Valor estimat del contracte:
El valor estimat global del contracte, és de 890.000,00.-€ IVA EXCLÒS (VUIT-CENTS NOURANTA
MIL EUROS). El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb
l’article 101 de la LCSP, el següent:
Concepte

Import (IVA exclòs)

Pressupost base de licitació 2 anys

316.000,00.-€

Pròrroga 1

158.000,00.-€

Pròrroga 2

158.000,00.-€

Pròrroga 3

158.000,00.-€

Modificació contractual prevista per les dues
anualitats més les 3 possibles pròrrogues.
(Correspon a 20.000.-€ anuals)

100.000,00.-€

TOTAL

890.000,00.-€
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6. Garantia provisional: NO
7. Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació de cadascun dels dos lots, IVA exclòs (veure
clàusula 15 del present Plec)
8. Obtenció de la documentació i informació: Perfil del Contractant de l’entitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=1&keyword=sant
+pau&reqCode=viewDetail&idCap=4372858&department=17000&
9. Requisits específics del contractista: veure clàusula 6
10. Criteris d’adjudicació:
Atenent a la tipologia de contracte de serveis, i d’acord amb el que s’estipula en l’article 145.1
de la LCSP, per a l’adjudicació del contracte es tindran en compte diversos criteris en base a la
“millor relació qualitat-preu”. Es transcriuen de forma resumida els criteris d’adjudicació tant
objectius com subjectius, desenvolupats de forma expressa en l’apartat I) de l’informe d’inici
d’expedient.
Memòria tècnica d’organització i prestació del servei (fins a 18 punts)
La memòria tècnica contindrà:
1.1 Descripció dels processos organitzatius enfocats a la prestació del servei: (fins a un màxim
de 8 punts).
Es valorarà la concreció i l’adaptabilitat de la metodologia de treball i dels processos
organitzatius que el licitador implementarà, per la correcta execució de les tasques
relatives a la gestió, preparació i conducció dels diferents esdeveniments en totes i
cadascuna de les seves fases.
1.2.- Proposta de model de relacional amb la FP i sistema d’organització del personal. (Fins
màxim de 4 punts).
Es valorarà una descripció acurada del model de relacional entre el responsable del
servei de l’adjudicatari i els diferents departaments de la FP que intervenen en la gestió
dels actes i dels esdeveniments del RM. També es valorarà, la metodologia emprada per
garantir la fluïdesa de les comunicacions i la concreció de les funcions desenvolupades
del personal assignat a la prestació del servei, especialment les relatives a la figura de
l'encarregat, analitzant-se expressament el feedback que tindrà amb les OT de FAMA.
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1.3.- Servei de cobertura a les urgències les 24 hores. (Fins a un màxim de 3 punts).
Es valorarà la descripció, el sistema de gestió i les possibles solucions proposades d’un
servei per atendre urgències sobrevingudes les 24 hores al dia, que afectin tant a l’equip
humà com a l’equipament tècnic que no haguessin estat previstos inicialment, així com
les derivades de la programació de nous equipaments al software AMX. Es tindrà en
compte principalment, la facilitat en la gestió dels transports dels equipaments i dels
trasllats de l’equip humà, així com la fluïdesa de les comunicacions amb els responsables
del RM.

1.4.- Pla de control de qualitat relatiu als serveis de suport als actes o esdeveniments i al
manteniment preventiu, normatiu i conductiu dels equipaments. (Fins a un màxim de 2
punts).
Es valorarà l’exposició d’un pla de control de la qualitat que es pronunciï i concreti totes
aquelles consideracions necessàries per el manteniment de la qualitat respecte de
l’equipament objecte de manteniment de la present licitació. Principalment haurà de
concretar com serà el “check-list”, el sistema adoptat per la monitorització dels actes, el
sistemes implementat per la detecció d’incidències i quins seran els plans de millora i de
revisions previs com posteriors a la conducció dels actes.
1.5.- Descripció del sistema de gestió de residus. (Fins a un màxim de 1 punt).
Es valorarà la implantació d’un sistema de la gestió dels residus, analitzant
concretament la minimització de l’impacte dels residus i el protocol de gestió dels
mateixos que es derivin de l’activitat de conducció d’actes, com per exemple els del
manteniment dels equips, el residus de l’embalatge, les piles, els cables, etc.
2. Pla de Manteniment preventiu de l’equipament audiovisual: (fins a 5 punts)
Cal aportar un Pla de Manteniment preliminar, d'acord amb la documentació que s'adjunta al
Plec de Prescripcions Tècniques, el més complet possible, on es descriuran les gammes de
manteniments dels equips i de les infraestructures propietat de la Fundació Privada, la
periodicitat de les actuacions, la fitxa tipus d'inventari, l'estimació d'hores destinades al
manteniment preventiu dels equipaments, els materials en estoc, etc..
Es valorarà d’acord amb els següents paràmetres:


Pla de Manteniment: (fins a un màxim de 3 punts).
Es valorarà una descripció detallada de la proposta i la subdivisió de manteniment per
cada família d’equips disponibles en el RM. La proposta, haurà d’explicitar com es
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tindrà cura dels diferents equipaments segons sigui de il·luminació, so o altres i la
periodicitat de cada actuació.


Procediment de manteniment preventiu, conductiu i normatiu del software de la
conducció d’actes: (fins a un màxim de 2 punts)
Es valorarà la presentació d’una proposta detallada de com es tindrà cura del Software
AMX i cada quan es faran les comprovacions pertinents a cada sala on s’executi aquest
programa al RM.

3. Correctiu (fins a 4 punts)
3.1.- Procediment a portar a terme per la elaboració del manteniment correctiu de
l’equipament de l’annex 3. (fins a un màxim de 3,5 punts)
Es valorarà una descripció detallada de la metodologia a emprar en el manteniment
correctiu, on s’exposi quines mesures es duran a terme per la reparació d’avaries dels
equipaments de l’Annex 3, descrivint-se específicament per subdivisions dins de cada
família, segons siguin productes de il·luminació, so o altres aparells d’equipament.

3.2.- Procediment del manteniment correctiu del software de la conducció d’actes. (fins
a un màxim de 0,5 punts)
Es valorarà una proposta detallada de quina serà la metodologia emprada per fer front
a una reparació d’una avaria del Software AMX destinat per la conducció dels actes,
atorgant-se la màxima puntuació a aquelles propostes de les empreses licitadores que
millor garanteixin i concretin tots els passos a seguir per la resolució de la incidència
informàtica, valorant-se la resta de propostes de forma proporcional.
4. Gestió documental (fins a 2 punts)
El licitador haurà de presentar en detall un procediment de gestió documental, mitjançant un
informe mensual i un altre informe de caràcter anual. Es valorarà que els informes de seguiment
siguin clars, fàcils en la seva comprensió i amb una disposició àgil del seu contingut, als efectes
de poder optimitzar la gestió del servei de manteniment i l’avaluació i el control del contracte.
Els informes hauran d’estar informatitzats, contenir gràfics amb la màxima informació possible, i
ser de fàcil consulta on essencialment es deixi constància d’aspectes com les hores, els materials
i problemàtiques que s’hagin produït durant l’execució dels actes.
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5. Millores (fins a 11 punts)
La oferta podrà presentar aspectes de millora a afegir en els requeriments del present plec en
els àmbits següents:
a) Millores tècniques sobre l’acústica i la projecció: (Fins a un màxim de 3 punts)
Es valoraran aquelles millores en relació a l’acústica i la projecció, que no estiguin
incloses o descrites en el PPT i que aportarien un veritable valor qualitatiu a les actuals
infraestructures de la Fundació Privada, atorgant-se la màxima puntuació a les
propostes dels licitadors que presentin un equipament amb més opcions tècniques i més
professional. A la resta d’ofertes es valoraran proporcionalment.

b) Millores tècniques d’equipament relatives a la pulcritud de la imatge en els actes: (Fins
a un màxim de 3 punts).
Es valoraran aquelles millores en relació a la pulcritud de la imatge en els actes, que no
estiguin incloses o descrites en el PPT i que aportarien un veritable valor qualitatiu a les
actuals infraestructures de la sala DIM i dels auditoris de la Fundació Privada, atorgantse la màxima puntuació a les propostes dels licitadors que presentin un equipament amb
més capacitat tècnica de tres taules de vídeo cedides i implementades a la FP durant la
duració del contracte. A la resta d’ofertes es valoraran proporcionalment.
c) Millores tècniques d’equipament relatives a la il·luminació dels auditoris: (Fins a un
màxim de 3 punts).
Es valoraran aquelles millores en relació a la il·luminació dels auditoris, que no estiguin
incloses o descrites en el PPT i que aportarien un veritable valor qualitatiu a les actuals
infraestructures dels auditoris de la Fundació Privada, atorgant-se la màxima puntuació
a les propostes dels licitadors que presentin un equipament amb més capacitat tècnica
de 4 retalls cedits i implementats a la FP durant la duració del contracte. A la resta
d’ofertes es valoraran proporcionalment.
d) Millora tècnica d’equipament relativa als concerts a l'exterior: (Fins a un màxim de 1
punt).
Es valoraran aquelles millores tècniques en l’equipament destinat als concerts
organitzats per la FP de forma puntual que es celebrin a l’exterior del RM, sempre que
s’aporti una millora evident en la qualitat del servei prestat, atorgant-se la màxima
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puntuació a les propostes dels licitadors que presentin un equipament amb més opcions
tècniques i més professional. A la resta d’ofertes es valoraran proporcionalment.

e) Millora tècnica relativa a l'enllumenat de la façana principal: (Fins a un màxim de 1
punt).
Es valoraran aquelles millores tècniques en l’equipament destinat a l’enllumenat de la
façana principal per actes puntuals (dies especials, nadal, etc..) , sempre que s’aporti un
valor afegit a l’actuació habitual dels enllumenats especials de la façana, atorgant-se la
màxima puntuació a les propostes dels licitadors que presentin un equipament amb més
opcions tècniques i més
professional. A la resta d’ofertes es valoraran
proporcionalment.
Als efectes de valorar correctament cadascuna de les millores individuals ofertades, serà
obligatori indicar i presentar per a cada millora el següents aspectes:
-

Descripció detallada de la millora proposada
Justificació en l’increment de la qualitat que ofereix la millora proposada
Relació clara de les diferents mesures a adoptar
Mitjans necessaris per a la seva aplicació

NOTA: En cap cas es considerarà una millora allò que suposi un increment econòmic a l’oferta
presentada.
11. Presentació d’ofertes:
a) Ampliació de la Data límit de presentació: 25 de novembre de 2019
b) Presentació electrònica: SI, d’acord amb el que es disposa en la disposició addicional 15,
16 i 17 de la LCSP.
c) Documentació que cal presentar: Veure Plec de Clàusules Administratives Particulars
d) Lloc de presentació: Carrer Sant Antoni Maria Claret 167 de Barcelona, Pavelló de
l’Administració, Ala Est, 3 planta, Assessoria Jurídica.
e) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: D’acord amb
el que s’estipula en l’article 158.1 de la LCSP, de no produir-se l’adjudicació en els
terminis assenyalats per llei, els licitadors tindran el dret a retirar la seva proposició i a
la devolució de la garantia provisional, d’existir aquesta.
f) Admissió de variants: NO
12. Obertura pública dels sobre número 2 “criteris subjectius”, es comunicaran oportunament en
el perfil del contractant de la FP en la plataforma de contractació pública de la Generalitat de
Catalunya.
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13. Obertura pública dels sobre número 3 “criteris objectius”, es comunicaran oportunament en
el perfil del contractant de la FP en la plataforma de contractació pública de la Generalitat de
Catalunya.
14. Despeses anuncis: No procedeix
15. Modificacions: NO.
16. Cessió del contracte: Resta prohibida la cessió dels drets i obligacions dimanants del
contracte a favor d’una tercera persona
17. Condicions especials d’execució del contracte:
o

El pagament per part del contractista de les factures dels seus
subcontractistes i/o proveïdors derivades de l’execució de les obres objecte
del present Plec s’haurà de fer en el termini previst a la Llei 3/2004, de 29
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat
de les operacions comercials. Així mateix, i d’acord amb el que s’estableix al
contracte, l’empresa contractista ha de presentar la documentació que
justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament a les empreses
subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del contracte i, en
tot cas, una vegada finalitzada l’obra.

o

El compliment de la inexistència de relació econòmica i/o financera il·legal
amb un país considerat paradís fiscal.

18. Subcontractació: L’adjudicatària podrà subcontractar la realització parcial del contracte.
L’adjudicatària haurà de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, com a
molt tard, quan iniciï l’execució d’aquest, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure els
subcontractes, i haurà d’assenyalar la part de la prestació que es pretén subcontractar i la
identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals del subcontractista, i
haurà de justificar suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la per referència als elements
tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i haurà d’acreditar que aquest no està
incurs en prohibició de contractar.
Barcelona, 18 d’octubre de 2019.
Josep Maria Coll Arqué
Tècnic Unitat Contractació Administrativa
Fundació Privada Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau
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