Ref.: Expedient ECAS-0980/2020

ANUNCI
De l’Ajuntament de Terrassa pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis de
conservació integral de les instal•lacions parallamps, portes de garatge, portes
automàtiques i grups electrògens d’edificis de l’Ajuntament de Terrassa. (exp. ECAS0980/2020)

1. Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)

Organisme: Ajuntament de Terrassa
Número d’identificació: 827980001
Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació
Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
Número d'expedient: ECAS-0980/2020

2. Obtenció de la documentació i informació
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Entitat: Ajuntament de Terrassa.
Domicili: Plaça Didó, 5
Localitat i codi postal: Terrassa CP: 08221
Codi NUTS: ES511
Telèfon: 937397000
Adreça electrònica: contractacio@terrassa.cat
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: A través del perfil de contractant
l’òrgan de contractació es facilitarà a tots els interessats la informació addicional que se
sol·liciti sobre els plecs i sobre la documentació complementària a tot tardar 6 dies
abans que finalitzi el termini fixat per a la presentació d’ofertes, la informació addicional
sobre els plecs i altre documentació complementària que aquests sol·licitin, a condició
que l’hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de presentació de
les proposicions.
3. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: ECAS-0980/2020 contracte de de serveis de conservació
integral de les instal·lacions parallamps, portes de garatge, portes automàtiques i grups
electrògens d’edificis de l’Ajuntament de Terrassa.
b) Admissió de pròrroga: Sí
c) Divisió en lots i número de lots / d’unitats: Sí
L’objecte del contracte es divideix en 4 lots independents segons el tipus d’instal·lació
1. Lot 1. Parallamps
2. Lot 2: Portes de garatge
3. Lot 3: Portes automàtiques
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4. Lot 4: Grups electrògens
Les empreses podran presentar ofertes a tots els lots en què es divideix l’objecte del
contracte.
Tanmateix, únicament podran resultar adjudicatàries d’un sol lot, excepte en el cas que es
doni una de les següents excepcions:
En el cas que les ofertes econòmiques presentades per una mateixa empresa licitadora
siguin les millors econòmicament en un nombre de lots superior a 1 la determinació de
l’adjudicació dels lots s’efectuarà de la següent manera:
S’adjudicarà el lot on hagi obtingut més bona puntuació en relació amb l’obtinguda per la
resta d’ofertes presentades per l’empresa. En el cas que la puntuació entre els lots fos
igual (és a dir la mateixa puntuació final), se li adjudicarà el lot de major import.
Amb la finalitat de què no quedin lots deserts en la licitació, s’estableix que l’empresa que
ha presentat les millors ofertes econòmicament en un nombre de lots superior al màxim
permès (1), resultarà adjudicatària, en tot cas, dels lots en què la seva oferta sigui l’única
acceptable.
Si en un lot tan sols es presenta oferta vàlida, aquesta licitadora serà l’adjudicatària del lot.
Això no privarà l’empresa licitadora de poder optar a un altre lot on la seva oferta
econòmica sigui la millor econòmicament.
d) Lloc d'execució: Terrassa
e) Termini d'execució: 2 anys comptats des de la data següent a la formalització del
contracte. El contracte es podrà prorrogar fins a un màxim de durada inicial més
pròrrogues, 4 anys.
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No
g) Codi CPV:
Codi núm. 45259000-7 Reparació i manteniment de instal•lacions
Codi núm. 50000000-5 Servei de reparació i manteniment
Codi núm. .50532000-3 Servei de reparació i manteniment de maquinaria elèctrica,
aparells i equips associats
Codi núm. 50532300-6 Servei de reparació i manteniment de generadors
Codi núm. 50710000-5 Servei de reparació i manteniment d’equips elèctrics i mecànics
d’edificis
Codi núm. 50730000-1 Serveis varis de reparació i manteniment
h) Tramitació i procediment
a)
b)
c)
d)
e)

Tipus d’expedient: Serveis
Tramitació: Ordinària
Procediment: Obert
S’aplica un acord marc: No
S’aplica una subhasta electrònica: No

4. Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 146.674,00 euros sense IVA
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5. Admissió de variants: No
6. Garanties
a) Provisional: No
b) Definitiva: 5 per 100 del pressupost base de licitació, exclòs l’IVA.
7. Requisits específics del contractista
a) Classificació: No
b) Solvència:
b.1) Solvència econòmica i financera
Les empreses licitadores hauran d’acreditar la solvència econòmica i financera, mitjançant
el volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereix el contracte, referit al millor exercici
dins dels tres últims anys disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici
d’activitats de l’empresari i de presentació de l’oferta per un import igual a una vegada i
mitja el valor estimat del contracte. Quan un contracte es divideixi en lots, aquest criteri
s’aplica en relació amb cadascun dels lots.
El requeriment de solvència econòmica i financera té caràcter selectiu.
La solvència econòmica i financera s’acredita pels següents mitjans:
a)

Declaració de l’empresari indicant el volum de negocis global de l’empresa.

La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat
(ROLECE) i/o en el Registre Electrònic de Licitadors (RELI) acredita, segons el que hi
estigui reflectit, les condicions d’aptitud de l’empresari quant a la seva solvència econòmica
i financera.
b.2) Solvència tècnica o professional
La solvència tècnica o professional dels empresaris s’ha d’acreditar pels mitjans següents:
a) Haver realitzat serveis o treballs de la mateixa o similar naturalesa als que
constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim, els últims tres
anys.
El requeriment de solvència tècnica o professional té caràcter selectiu.
La solvència tècnica dels empresaris s'acreditarà pels següents mitjans:
a) Una relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar
naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a
3

Ref.: Expedient ECAS-0980/2020

màxim, els tres últims anys, en la qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari,
públic o privat.
La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat
(ROLECE) i/o en el Registre Electrònic de Licitadors (RELI) acredita, segons el que hi
estigui reflectit, les condicions d’aptitud de l’empresari quant a la seva solvència tècnica o
professional.
8. Criteris d’adjudicació:
1. Criteris d’adjudicació que es poden valorar mitjançant xifres o percentatges
obtinguts a través de la mera aplicació de fórmules, fins a un màxim de 100
punts:
Les empreses licitadores ompliran una declaració econòmica i concretaran els preus unitaris
oferts (annex 1).
No s’acceptaran ofertes parcials, que no continguin tots els preus unitaris. Presentar una
oferta de preu unitari superior al preu unitari màxim serà motiu d’exclusió del procediment
d’adjudicació del contracte.
1.1. L’Oferta Econòmica dels lots 1,2 i 4 Total (OET) estarà composta de 4 valors (fins
a 100 punts):
1.1. A).La proposta econòmica del manteniment preventiu, tècnic legal i correctiu en
licitació del contracte, simbolitzades per Eu (fins a 50 punts).
Les empreses licitadores oferiran un preu per unitat dels materials de manteniment
preventiu, tècnic legal i correctiu sobre l’import de licitació.
Es valorarà el percentatge (%) de descompte (Baixau) del preu per unitat dels materials de
manteniments correctius.
Manteniment preventiu/ normatiu Eu

Unitats
estimades
anuals

Preu/u. màxim,
exclòs l’IVA

Lot 1

9 ut

70 €/ut

Lot 2

25 ut

115 €/h

Lot 4

8 ut

450 €/h

1.1. B)La proposta econòmica del manteniment correctiu, en licitació del contracte,
simbolitzades per Eh (fins a 10 punts)
Les empreses licitadores oferiran un preu/ hora del manteniment correctiu.
Es valorarà el percentatge (%) de descompte (Baixah) del preu/ hora sobre l’import de
licitació.
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Manteniment correctiu hores Eh

Unitats
estimades
anuals

Preu/u. màxim,
exclòs l’IVA

Lot 1

14 h

35 €/h

Lot 2

35 h

40 €/h

Lot 4

10 h

40 €/h

1.1. C) La proposta econòmica del manteniment en cas d’emergència estipulades en
el contracte, simbolitzades per Ee (fins a 5 punts)
Les empreses licitadores oferiran un preu/ hora del manteniment en cas d’emergència.
Es valorarà el percentatge (%) de descompte (Baixae) del preu/ hora dels manteniments en
cas d’ emergència sobre la tarifa de licitació.
Borsa d’hores per emergències Ee

Unitats
estimades
anuals

Preu/u. màxim,
exclòs l’IVA

Lot 1

8h

40 €/h

Lot 2

20 h

40 €/h

Lot 4

20 h

40 €/h

1.1 D) Millora de la tarifa de preus dels materials del manteniment correctiu,
simbolitzades per Et (fins a 35 punts).
Les empreses licitadores oferiran un percentatge (%) de descompte sobre la tarifa de preus
dels materials del manteniment correctiu relacionades a l’annex 5 del PPT.
El valorarà el percentatge (%) de descompte (Baixat) sobre la tarifa de licitació.
1.2. L’Oferta Econòmica del lot 3 Total (OET) estarà composta de 2 valors (fins a 100
punts):
1. 2.A) La proposta econòmica del manteniment preventiu, tècnic legal i correctiu en
licitació del contracte, simbolitzades per Eu (fins a 60 punts).
Les empreses licitadores oferiran un preu per unitat dels materials de manteniment
preventiu, tècnic legal i correctiu sobre l’import de licitació.
Es valorarà el percentatge (%) de descompte (Baixau) del preu per unitat dels materials de
manteniments normals.
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Manteniment preventiu/ normatiu Eu

Lot 3

Unitats
estimades
anuals

Preu/u. màxim,
exclòs l’IVA

26 ut

400 €/ut

1.2. B) Millora de la tarifa de preus dels materials del manteniment correctiu,
simbolitzades per Et (fins a 40 punts).
Les empreses licitadores oferiran un percentatge (%) de descompte sobre la tarifa de preus
dels materials del manteniment correctiu relacionades a l’annex 5 del PPT.
El valorarà el percentatge (%) de descompte (Baixat) sobre la tarifa de licitació.
La puntuació a cadascun dels licitadors s’atorgarà d’acord al següent criteri:
Les ofertes econòmiques es valoraran assignant la màxima puntuació, 100 punts, segons
els següent raonament:
Puntuació màxima, 100 punts, per l’import econòmic mínim admès d’entre totes les
ofertes rebudes.
0 punts, per l’import equivalent al preu de licitació.
Aquest raonament es calcularà segons la fórmula següent:
Fórmula Lots 1, 2 i 4:
Baixau
Baixah
Baixae
Baixat
PE = 50 x ------------ + 10 x ----------- + 5 x ----------- + 35 x -----------baixamu
baixamh
baixame
baixamt

Fórmula Lot 3:
Baixau
Baixat
PE = 60 x ------------ + 40 x ----------baixamu
baixamt
PE Puntuació resultant per a la proposta econòmica de cada
Empresa
Baixax Baixa o diferència entre l’oferta econòmica del pressupost del contracte que
proposi cada empresa (Ex) respecte a l’import màxim de licitació.

6

Ref.: Expedient ECAS-0980/2020

baixamx Baixa o diferència entre l’oferta econòmica del pressupost del contracte més
baixa d’entre totes les presentades i acceptades (Emx) respecte a l’import
màxim de licitació.
Es tindran en compte dos decimals.
En cap cas no s’acceptarà cap proposta econòmica que superi el pressupost de licitació.
Tampoc no s’admetran proposicions de preus unitaris que superin els preus unitaris
màxims. Les proposicions de les empreses candidates que superin el pressupost de
licitació o que incloguin preus unitaris superiors als preus màxims seran rebutjades i
excloses de la licitació.
9.

Condicions particulars per l’execució del contracte: Clàusula 20a. del PCAP

10. Presentació de les ofertes
a)

Data límit de presentació: 15 dies naturals, comptats des l’endemà de la publicació
de la licitació en el perfil de contractant. En cas de que finalitzés en dissabte o festiu
es prorrogaria fins el dia hàbil següent.
De conformitat amb l'article 39.1 de l'Ordenança municipal per al govern i
l'administració electrònica, l'accés telemàtic al registre es podrà realitzar durant les
24 hores del dia, tots els dies de l'any.
Així mateix, es recomana que la presentació d’ofertes es realitzi amb antelació
suficient que permeti resoldre possibles incidències durant la preparació o
enviament de l’oferta.
L’últim dia de termini serà el setzè dia natural a les 14:00 hores. S’amplia el termini
amb la finalitat de donar resposta, dins de l’horari d’atenció al públic del Servei de
Contractació, a possibles preguntes, dubtes i incidències que plantegin els
licitadors.

b)

Presentació d’ofertes:

b 1) Presentació electrònica: https://portalcontractacio.terrassa.cat
b.2) Suport als licitadors: https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/
11. Obertura de proposicions
a)

Entitat: Ajuntament de Terrassa

b)

Lloc: L’obertura dels sobres no es realitzarà en acte públic, atès que en la licitació
s’utilitzen exclusivament mitjans electrònics, a través de la plataforma PIXELWARE.

Imma Soler i Castellví
Cap de Servei de Contractació
Per delegació de signatura del Secretari General
de data 11 de desembre de 2019
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