INFORME SOBRE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE CONTRACTAR ELS SERVEIS
DE DE CONSERVACIÓ INTEGRAL DE LES INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS,
PORTES DE GARATGE, PORTES AUTOMÀTIQUES I GRUPS ELECTRÒGENS DE
VARIS EDIFICIS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA
a)

Objecte del contracte
El contracte té per objecte la conservació integral de les instal·lacions de parallamps, portes
de garatge, portes automàtiques i grups electrògens dels edificis de l’Ajuntament de
Terrassa especificats en el plec de prescripcions tècniques i annex núm. 1 d’aquest informe.
No s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de
contractació.
CPV:
45259000-7 Reparació i manteniment de instal·lacions
50000000-5 Servei de reparació i manteniment
50532000-3 Servei de reparació i manteniment de maquinaria elèctrica, aparells i
equips associats
50532300-6 Servei de reparació i manteniment de generadors
50710000-5 Servei de reparació i manteniment d’equips elèctrics i mecànics d’edificis
50730000-1 Serveis varis de reparació i manteniment

·
·
·
·
·
·
b)

Divisió en lots del contracte
L’objecte del contracte es divideix en 4 lots independents segons el tipus d’instal·lació
-

c)

Lot 1_ Parallamps
Lot 2_ Portes de Garatge
Lot 3 _Portes automàtiques
Lot 4_Grups electrògens

Necessitat i idoneïtat del contracte
El contracte és necessari per al compliment i la realització dels fins institucionals de
l’Ajuntament de Terrassa. La naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se
mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisferles, es concreten en la gestió de forma conjunta dels serveis de manteniment integral de les
instal·lacions dels edificis especificats en el Plec de clàusules tècniques adjunt aquest
informe, per tal de millora les despeses i fer possible una millor gestió, més senzilla i
simplificada.
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d)

Insuficiència de mitjans
El personal del Servei de Patrimoni i Manteniment no és suficient per portar els
manteniments preventius i correctius d’aquestes instal·lacions.

e)

Preu
El del contracte és de 66.670,00 euros, exclòs l’IVA:

Any

Durada inicial
Durada

Eventuals pròrrogues

Despesa

Durada

2020

7 mesos

19.445,42 €

2021

12 mesos

33.335,00 €

2022

5 mesos

13.889,58 €

Despesa

7 mesos

19.445,42 €

2023

12 mesos

33.335,00€

2024

5 mesos

13.889,58 €
.

La quota actual corresponent de l’IVA és el [21 %].
El preu del contracte es formula en termes de preus unitaris referits a l’especificat en el
quadre adjunt:
Lot 1
Unitat

Unitat
estimades
anuals

Preu/u. màxim, Preu total
exclòs l’IVA
anual

Preu total
contracte

Manteniment preventiu/ normatiu
Eu

9 ut

70 €/ut

630,00€

1.260,00€

Manteniment correctiu hores Eh

14h

35 €/h€

490,00€

980,00€

Manteniment correctiu material
Em (*) (**)

----

3.570,00 € 3.570,00 €

7,140,00

Bossa d’hores per emergències
Ee

8h

40€/h

320,00€

640,00€

Import total Lot 1
5.010,00€ 10.020,00€
(*) Els preus dels materials segons annex 5 del Plec de Prescripcions Tècniques
(**) Aquest import forma part de la licitació com a terme fixe, no es pot disminuir ni augmentar.
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Lot 2
Unitat
Manteniment preventiu/ normatiu
Eu

Unitat
Preu total
estimades Preu/u. màxim, Preu total contracte
exclòs l’IVA
anual
lot 2 anys
anuals
2.875,00€

5.750,00€

35h

40,00€/h 1.400,00 €

2.800,00€

Manteniment correctiu material Em
(*) (**)

----

2.200,00 € 2.200,00 €

4.400,00€

Bossa d’hores per emergències Ee

20h

Manteniment correctiu hores Eh

25 ut

115 €/ut

40€/h

800,00€

1.600,00

Import total Lot 2 anual
7.275,00€ 14.550,00€
(*) Els preus dels materials segons annex 5 del Plec de Prescripcions Tècniques
(**) Aquest import forma part de la licitació com a terme fixe, no es pot disminuir ni augmentar.

Lot 3
Unitat
Manteniment preventiu/ normatiu
Eu

Unitat
Preu/u. màxim, Preu total
estimades
exclòs l’IVA
anual
anuals
26 ut

Hores
incloses en
Manteniment correctiu i material Em
el
(*) (**)
manteniment
Preventiu
Hores
incloses en
Bossa d’hores per emergències Ee el
manteniment
Preventiu

Preu total
contracte

400 €/ut 10,400,00€ 20.800,00€

Material
5.350,00€ 5.350,00 € 10.700,00€

-

Import total Lot 3
15.750,00€ 31.500,00€
(*) Els preus dels materials segons annex 5 del Plec de Prescripcions Tècniques
(**) Aquest import forma part de la licitació com a terme fixe, no es pot disminuir ni augmentar.
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Lot 4
Unitat
Preu/u. màxim,
Preu total
estimades
exclòs l’IVA

Unitat

Preu total
contracte

Manteniment preventiu/ normatiu
Eu

8 ut

450 €/ut

3.600,00€

7.200,00€

Manteniment correctiu i material Eh

10 h

40€/h

400,00€

800,00€

Manteniment correctiu material Em
(*) (**)

----

500,00 €

500,00 €

1.000,00

Bossa d’hores per emergències Ee

20 h

40€/h

800,00€

1.600,00

Import total Lot 4
5.300,00€ 10.600,00€
(*) Els preus dels materials segons annex 5 del Plec de Prescripcions Tècniques
(**) Aquest import forma part de la licitació com a terme fixe, no es pot disminuir ni augmentar.

El pressupost base de licitació es desglossa de la manera següent:
Lot 1
Costos directes (95 %)

9.519,00 €

Costos indirectes (5 %)

501,00 €
Total

10.020,00 €

Lot 2
Costos directes (95 %)

13.822,50 €

Costos indirectes (5 %)

727,50 €
Total

14.550,00 €

Lot 3
Costos directes (95 %)

29.925,00 €

Costos indirectes (5 %)

1.575,00 €
Total

31.500,00 €

Lot 4
Costos directes (95 %)

10.070,00 €

Costos indirectes (5 %)

530,00 €
Total

10.600,00 €
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f)

Modificació del contracte que preveurà el PCAP
De conformitat amb l’article 204 i la disposició addicional trenta-tresena es preveu la
possibilitat d’una modificació del contracte en la forma i amb els continguts següents. Si
durant la vigència del contracte les necessitats reals fossin superiors a les estimades
inicialment i objectivament concorreguessin les següents circumstàncies un augment
d’edificis a mantenir pel Servei de Patrimoni i Manteniment i el conseqüent augment
d’instal·lacions a mantenir
D’acord amb aquestes previsions, s’estableix com a import màxim de les noves necessitats,
13.334,00 €, exclòs l’IVA. En cap cas l’import total de les modificacions pot incrementar més
del 20 % el preu inicial del contracte.
La modificació s’haurà de tramitar abans que s’esgoti el pressupost màxim aprovat
inicialment.

g)

Valor estimat
El valor estimat del contracte, inclosa la durada inicial (2 anys), les eventuals pròrrogues (2
anys) i els increments previstos, és de 146.674,00 euros, exclòs l’IVA.

h)

Pressupost màxim

Eventuals pròrrogues

Eventuals increments
o modificacions

Valor estimat

66.670 €

66.670 €

13.334,00 €

146.674,00 €

Preu del contracte o contractes successius similars l’exercici precedent o durant els
dotze mesos previs
L’import dels serveis que són objecte d’aquest contracte els darrers dotze mesos ha estat de
33.051,15.euros, inclòs l’IVA (Ref.: Exp. ECAS .1002./2019)

i)

Finançament i consignació pressupostària
El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte és
de: 23.528,96€ euros, l’IVA inclòs, que es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3000
93303 21300 del Pressupost Municipal vigent, 40.335,35€ euros, que es farà càrrec al
pressupost de l’any 2021 i 16.806,39€ es farà càrrec al pressupost de l’any 2022.
Quadre de previsió de despeses (inclòs IVA) durant la durada del contracte especificat per
lots:
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Durada inicial

Any

Durada

2020

2021

2022

7 mesos

12 mesos

5 mesos

Despesa
Lot 1

3.536,23 €

Lot 2

5.134,94 €

Lot 3

11.116,88 €

Lot 4

3,740,92 €

Lot 1

6.062,10 €

Lot 2

8.802,75 €

Lot 3

19,057,50 €

Lot 4

6.413,00 €

Lot 1

2.525,87 €

Lot 2

3.667,81 €

Lot 3

7.940,62 €

Lot 4

2.672,08 €

La quota corresponent actual de l’IVA és el 21%.
Atès que el contracte comporta despeses que s’hauran d’estendre a exercicis futurs, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el
Pressupost Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
El que actualment es té consignat per aquest tipus de despesa, al Pressupost per l’any
2020, és suficient per atendre una anualitat de la despesa que es proposa contractar.

Els codis DIR3 que s’indicaran a les factures són els següents:
Servei
Patrimoni i Manteniment

j)

Oficina
comptable
LA0003834

Òrgan gestor

Unitat tramitadora

LA0008908

LA0008908

Durada del contracte o les dates estimades per a l’inici de l’execució i per a la
finalització
El contracte tindrà una durada de 2 anys prorrogables a dos més, comptats des de l’endemà
de la formalització del contracte.

k)

Responsable del Contracte
El responsable del contracte serà la cap de Servei de Patrimoni i Manteniment, càrrec
ocupat per la Sra. Mercè Peralvo Ferrer.
6

l)

Procediment d’adjudicació
L'adjudicació del contracte es realitzarà mitjançant procediment obert de conformitat amb el
que estableix la LCSP.
Les empreses podran participar en 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 més avantatjoses 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
d’avantatjosa ( 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 ofertes més avantatjoses 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 un licitador, aquest serà l’adjudicatari. Aquest fet no privarà
a aquest licitador de poder optar a un altre lot on la seva oferta econòmica sigui la més
avantatjosa econòmicament.
L’expedient es tramitarà de forma ordinària, sense reducció de terminis.

m)

Criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules, segons el que
preveu l’article 145 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, fins a 100 punts:
L’Oferta Econòmica dels lots 1,2 i 4 Total (OET) estarà composta de 3 valors (fins a 100
punts):
La proposta econòmica del manteniment preventiu, tècnic legal i correctiu en licitació
del contracte, simbolitzades per Eu(fins a 50 punts) El percentatge (%) de descompte
(Baixau) del preu unitat del manteniments normals.
La proposta econòmica del manteniment correctiu en licitació del contracte,
simbolitzades per Eh (fins a 10 punts) El percentatge (%) de descompte (Baixa h) del
preu hora del manteniments correctius.
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La proposta econòmica del manteniment en cas d’emergència estipulades en el
contracte, simbolitzades per Ee (fins a 5 punts) El percentatge (%) de descompte
(Baixae) del preu hora del manteniments en cas d’emergència.
Millora de la tarifa de preus dels materials del manteniment correctiu, simbolitzades per
Et (fins a 35 punts). El percentatge (%) de descompte (Baixat) sobre la tarifa de licitació.
L’Oferta Econòmica del lot 3 Total (OET) estarà composta de 2 valors (fins a 100 punts):
La proposta econòmica del manteniment preventiu, tècnic legal i correctiu en licitació
del contracte, simbolitzades per Eu (fins a 60 punts) El percentatge (%) de descompte
(Baixah) del preu unitari del manteniments normals.
Millora de la tarifa de preus dels materials del manteniment correctiu, simbolitzades per
Et (fins a 40 punts). El percentatge (%) de descompte (Baixat) sobre la tarifa de licitació.
La proposta que es faci ha de tenir en compte l’import de la proposta econòmica del
pressupost de contracte i l’import màxim serà:
Pressupost de licitació

Sense IVA
66.670,00€

Amb IVA
80.670,70€

Aquest paràmetre compren l’oferta econòmica total (OET) de cada lot , i es puntuarà
segons el següent criteri:
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 el
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
PE = 50 x ------------ + 10 x----------baixamu
baixamh

Baixae
Baixat
+ 5 x------------- + 35 x----------baixame
baixamt

Fórmula Lot 3:
Baixah
Baixat
PE = 60 x ------------ + 40 x----------baixamh
baixamt
PE Puntuació resultant per a la proposta econòmica de cada empresa
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Baixax Baixa o diferència entre l’oferta econòmica del pressupost del contracte que
proposi cada empresa (Ex) respecte a l’import màxim de licitació.
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.
En cap cas no s’acceptarà cap proposta econòmica del pressupost de contracte que superi
el cost de licitació
n)

Càlcul de les ofertes anormalment baixes
Als efectes d’allò establert a l’article 149 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, tenint en compte que no s’han establerts encara paràmetres objectius
reglamentàriament, en el plec de clàusules administratives es considerarà que una oferta o
ofertes tenen valors desproporcionats o temeraris si s’aprecien els següents supòsits:
· Quan, en cas que hi concorri un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació
en més de 25 unitats percentuals.
· Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a
l’altra oferta.
· Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals
a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per al còmput de la
mitjana s’ha d’excloure l’oferta que sigui d’una quantia més elevada quan sigui superior
en més de 10 unitats percentuals a la mitjana. En qualsevol cas, es considera
desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals.
· Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre
aquestes hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de 10 unitats percentuals, s’ha de
calcular una nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot
cas, si el nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s’ha de calcular
sobre les tres ofertes de menor quantia.
L’Ajuntament podrà considerar aquesta oferta anormal o desproporcionada si, prèvia
audiència a l’empresa que l’hagi formulat, aquesta no acredita la solvència de la seva
proposta i no complexi les obligacions aplicables en matèria social, laboral, mediambiental o
de subcontractació, tal i com preveu l’article 69 de la Directiva 2014/24/UE de contractació
pública i l’article 149.4 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

o)

Seguiment i control del manteniment
Els licitadors lliuraran a la seva oferta una proposta de pla de manteniment, basat en la
normativa vigent i en el Plec de Prescripcions Tècniques. Un cop adjudicat el contracte, el
mantenidor haurà de desenvolupar un pla complert de manteniment, basat en la seva
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proposta. Aquest serà lliurat a l’Ajuntament de Terrassa en un termini màxim de dos mesos
des de la data de signatura del contracte.
D’altra banda el mantenidor estarà obligat a documentar tots els manteniments al programa
GMAO de l’Ajuntament, així com, a lliurar copia de la documentació amb les periodicitats
establertes. Serà necessari un informe inicial de seguiment als sis mesos. El contingut
mínim serà:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
p)

Anàlisi i observació de les instal·lacions
Treballs realitzats
Estadístiques per: tipus de treball, avaries més usuals segons instal·lació, número
d’incidències per instal·lació i equips crítics que les conformen
Inventari detallat de cada instal·lació i equips que la conformen o dispositius
electromecànics a càrrec del mantenidor, amb les seves característiques més
important, ubicació, plànols, esquemes, etc
Calendari actualitzat de dates de les corresponents inspeccions periòdiques a
realitzar
Actes de les revisions generals periòdiques de cada instal·lació, del corresponent
Organisme de Control Autoritzat
Plantejament de Millores
Propostes d’actuacions en intervencions

Obligacions del contractista
1 Desperfectes
Els desperfectes o trencament d’elements de l’edificació o en la part d’espai públic que
s’ocupa s’hauran de substituir o reparar amb qualitats idèntiques a les existents o si no fos
possible per ser materials que s’han deixat de fabricar, amb qualitats superiors a definir pels
tècnics del servei de Patrimoni i Manteniment.
2. Planificació
El mantenidor haurà de presentar una planificació dels manteniments abans que s’iniciï el
contracte, aquesta s’haurà d’adaptar als requeriments que la propietat defineixi. Aquest
calendari s’haurà d’actualitzar mensualment i haurà d’informar als tècnics del servei de
Patrimoni i Manteniment, amb suficient antelació de qualsevol canvi.
3. GMAO i actualització de l’inventari
L’instrument bàsic que s’utilitzarà per les previsions dels treballs és l’inventari que
l’adjudicatari haurà de mantenir sempre actualitzat.
En base a les unitats ja inventariades en el programa GMAO de l’Ajuntament l’empresa
adjudicatària elaborarà, revisarà i mantindrà l’inventari dels elements, materials i equips
compresos en l’abast del servei, tant mateix dels espais i ubicacions dels mateixos.
L’inventari revisat i validat es remetrà amb caràcter obligatori per part de l’adjudicatari a
l’Ajuntament abans de 30 dies naturals d’inici del contracte. L’omissió d’aquest lliurament en
el termini estipulat constitueix una falta molt greu. L’adjudicatari carregarà l’inventari validat
al programa GMAO de l’Ajuntament.
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4. El responsable tècnic de l’empresa adjudicatària
El responsables tècnics de les empreses adjudicatàries dels contracte designats hauran
d’estar localitzables per telèfon mòbil en tot moment.
5. A càrrec de l’empresa contractada aniran els aspectes següents:

q)

1.

Mesures de seguretat i protecció de la salut

2.

Mesures de seguretat i protecció per garantir i mantenir l’ús de l’edifici durant del
contracte

3.

Subministrar, col·locar, mantenir i retirar elements de senyalització de trànsit i dels
vianants als que afecti els manteniments

4.

Bastides, elements auxiliars, mitjans d’elevació, reforços, que siguin necessaris per
realitzar els treballs definits al projecte

5.

Despeses derivades del control de qualitat (fins un 2% del pressupost de licitació)

Clàusules i criteris socials i mediambientals
De conformitat amb l’acord del Ple de l’Ajuntament de Terrassa de 24 de novembre de 2014,
s’han d’aplicar clàusules socials en tots els contractes realitzats pel consistori o justificar la
no aplicació.
Les noves contractacions de personal que l’empresa adjudicatària hagi de fer per executar el
contracte s’han d’efectuar, necessàriament, entre persones que es trobin en situació legal
d’atur i, quan sigui possible, entre col·lectius amb particulars dificultats d’inserció en el
mercat laboral.

Conclusions
Es proposa iniciar l’expedient de contractació i licitació del servei de conservació integral de
les instal·lacions de parallamps, portes garatge, portes automàtiques i grups electrògens dels
edificis de l’Ajuntament de Terrassa especificats en el plec de prescripcions tècniques i annex
núm. 1 d’aquest informe.

Sara Rebolleda Mir
Arquitecta Tècnica del servei de
Patrimoni i Manteniment
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